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(ΚΕΘΕΑ)                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       
Σορβόλου 24, Μετς 
116 36 Αθήνα 
Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα &  
Κα. Παπακωνσταντίνου Ξανθή 
(Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986) 
και ώρες 9:00 έως 14:00.  
                                                                                                                    Αθήνα, 13/06/2016 
                                                                                                Α.Π.:  ΚΥ/2016/664 
URL: www.kethea.gr 
  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ . ΚΥ/2016/664 /13.06.2016 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Το ΚΕΘΕΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
 

1. α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 
προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987),  όπως ισχύει 
σήμερα με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 
άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του 

 
Ανοικτός Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την 
Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για  όλα τα Προγράμματα/ Μονάδες  του ΚΕΘΕΑ σε όλη 
την Επικράτεια, που ορίζονται στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας, για διάστημα  ενός (1) 
έτους, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε  
διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού.  

 
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 162.540,00 ευρώ  μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , (201.549,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  όλων των 
νόμιμων επιβαρύνσεων) 

 
CPV:09135100-5 

ΚΑΕ: 64-08 
 

http://www.fuelprices.gr/
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Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ 
αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν 
με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007.  

2. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
Συναφών Θεμάτων», 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που 
Προηγείται την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 173/30-9-2010) και ισχύει σήμερα 

5. Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/02.10.2002) «Οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

7. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου 
Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την 
άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.). 

8. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

9. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) 

10. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 

11. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,  

12. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

13. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

14. Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 

15. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.    

16. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

17. Του  Ν. 4320/2015 (Άρθρο 37) Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 

18. Την   Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κατά την 20η συνεδρίαση της 01.10.2015 που αφορά 
στην έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης για την προμήθεια 180.000 λίτρων πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης για όλα τα προγράμματα/μονάδες  του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την Επικράτεια για ένα (1) έτος. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ: 
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ προϋπολογιζόμενης συμβατικής 
αξίας 162.540,00 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (201.549,60€, Διακοσίων 
χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), με 
αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα προγράμματα/μονάδες 
του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια για ένα (1) έτος. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή που ως τέτοια θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου 
θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού. 
 
Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις  
παρακάτω Ομάδες - Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική 
προσφορά»), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή 
αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα - Νομό, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

 
O ετήσιος ενδεικτικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ-ΝΟΜΟΙ ΛΙΤΡΑ 
ΚΑΤ’ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

1. ΟΜΑΔΑ 1- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  46.100 41.628,30 51.619,09 

2. ΟΜΑΔΑ 2- ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.000 2709,00 3.359,16 

3. ΟΜΑΔΑ 3 –ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60.000 54.180,00 67.183,20 

4.  ΟΜΑΔΑ 4- ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.000 9.030,00 11.197,20 

6. ΟΜΑΔΑ 5- ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 40.000 36.120,00 44.788,80 

7. ΟΜΑΔΑ 6 – ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.000 1.806,00 2.239,44 

8. ΟΜΑΔΑ 7 – ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.000 8.127,00 10.077,48 

9. ΟΜΑΔΑ 8 – ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 900 812,70 1007,75 

10. ΟΜΑΔΑ 9- ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.500 2.257,50 2.799,30 

11. ΟΜΑΔΑ 10-ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

4.000 3.612,00 4.478,88 

12. ΟΜΑΔΑ 11 – ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 2.500 2.257,50 2.799,30 

 ΣΥΝΟΛΑ 180.000 162.540,00 201.549,60 
 
Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και αναφέρονται  ώστε να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση των προσφορών. 
   
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη :  Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 162.540,00 ευρώ  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, (201.549,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένων  όλων των 
νόμιμων επιβαρύνσεων) . 
 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ 
 
CPV: 09135100-5 
 
ΚΑΕ : 64-08 

http://www.fuelprices.gr/
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Αναλυτικότερα: 
 
1. Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα 

προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια για ένα (1) έτος. 
 
2. Το αντικείμενο της Διακήρυξης περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  
Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν  είτε το σύνολο της προμήθειας για όλες 
τις Ομάδες - Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική 
προσφορά»), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή 
αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα – Νομό, όπως οι Ομάδες-Νομοί 
ορίζονται στο Παράρτημα Ε’, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε 
μέρος -τμήμα της προμήθειας ανά Ομάδα-Νομό. 

 
3. Το  ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 15% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά 

την Υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ 118/07. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.    
 

4. Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο 
ποσό των  162.540,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α€ (201.549,60€   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων). 
 

 
5. Η Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  αφορά το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

 
6. Ο Διαγωνισμός   θα   πραγματοποιηθεί   µε   χρήση   της   πλατφόρμας   του   Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής  της  περίληψης  της  διακήρυξης  
αυτής,  στο  Τεύχος ∆ιακηρύξεων  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  
Κυβερνήσεως  και  στον  Ελληνικό  Τύπο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η διακήρυξη, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Ν. 4155/2013 και στην υπ. αρ. 
Π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση 

 
 
 

7. Οι υποβαλλόμενες στο Διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες 
για εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες  προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
8. H προσφορά θα συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισμό κατά το 

άρθρο 157 του Ν. 4281/14 ύψους 2% (της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Ομάδας/Ομάδων 
για την οποίο υποβάλλεται προσφορά, άνευ Φ.Π.Α) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα  (30) ημέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς) κατά την παράγραφο 
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν  στην  
Αρμόδια  Υπηρεσία  ∆ιεξαγωγής  του  ∆ιαγωνισµού  σε  έντυπη  µορφή  (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγμα της Εγγυητικής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Επιστολής Συµµετοχής στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης). 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, δε θα λαμβάνονται 
υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

      ΕΝΑΡΞΗ      ΛΗΞΗ 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.

GR ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Παρασκευή 
24/06/2016 

13:00 

Κυριακή 
 

17/07/2016 
 

13:00 

Πέμπτη 
21/07/2016 

13:00 

 
 

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  µέχρι  την  καταληκτική  
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως 
ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
µε τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 
10. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της 

παρούσης. 
 

11. Προσφορές που θα  υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν 
σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους εκτός του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή, λογίζονται ως απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται  στους 
αποστολείς τους.  
 

12. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο  Διαγωνισμό  έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα  ή 
επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιριών ή/και επιχειρήσεων εγγεγραμμένα στο Σύστημα, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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που έχουν σαν κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που από το καταστατικό των οποίων και την 
άδεια λειτουργίας τους σαφέστατα προκύπτει ότι η προμήθεια του ζητούμενου είδους 
εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.   

 
  

 Δεκτές επίσης γίνονται οι ενώσεις υποψηφίων, συμπράξεις / κοινοπραξίες μεταξύ των 
παραπάνω εταιριών ή/και επιχειρήσεων με οποιονδήποτε συνδυασμό. 

 
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Επισημαίνεται, ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Σε 
περίπτωση Ένωσης, η απαίτηση για τη δραστηριότητα που αναφέρεται παραπάνω, 
πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα μέλος αυτής. 
Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, το ΚΕΘΕΑ θα ζητήσει πριν 
την υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι του ΚΕΘΕΑ αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. 

 

 Για   την   συμμετοχή   στο   διαγωνισμό   οι   ενδιαφερόμενοι   οικονομικοί  φορείς   
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που 
παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/S
upervised List.html).  Στη  συνέχεια  εγγράφονται  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. -  ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής :  

 
α.  Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό  παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους 
χρήσης  του ταυτοποιούµενοι ως εξής:    

 
-  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται  µε  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  
κωδικό πρόσβασης)  που  αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

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

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  
(VAT  Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Supervised
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Supervised
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προγραµµατισµού  και  Στοιχείων  της  ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 
β. Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  

και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας : 
 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 
 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό με μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμήθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος  µέλος  
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  
αποδεικνύεται  η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό µητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
γ. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήματος.     
 
δ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του.  

 

 Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 
- «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
- «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 
- «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 
- «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄. 
- «ΟΜΑΔΕΣ/ΝΟΜΟΙ-ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
- «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄. 
- «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄. 

 

 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωτικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού µέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του 
Π.∆.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως 
άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωτικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών,  εφόσον έχουν 
ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα  ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται  
ηλεκτρονικά στο  δικτυακό τόπο  του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
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παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. 
 

13. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί µε απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο 
αξιολόγησης και κατακύρωσης. 
 

14. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ΚΕΘΕΑ. Η 
προκήρυξη του Διαγωνισμού θα  αναρτηθεί: 

 
 στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kethea.gr  
 στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και του ΚΗΜΔΗΣ.  

 
15. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί: 

 

 Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgia.gov.gr  

 Σε (2)  δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε (10) δέκα 
τοπικές εφημερίδες. 
 

16. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν. 

 
Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 
 

Γκιτάκος Βασίλειος 
 
 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο  
Συνημμένα: 
- Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης   

http://www.kethea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgia.gov.gr/
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ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
(ΚΕΘΕΑ)                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ       
Σορβόλου 24, Μετς 
116 36 Αθήνα 

Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα &  
κα. Παπκωνσταντίνου Ξανθή 
(Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986) 
και ώρες 9:00 έως 14:00, 
URL: www.kethea.gr 
                                                                                       Αθήνα, 13/06/2016 
                                                                                                             Α.Π.: ΚΥ/2016/664                        
                                                                                                   
   
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ . ΚΥ/2016/664 /13.06.2016 

 
 

 
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την 
Επικράτεια που ορίζονται στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας, για ένα (1) έτος µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο 
ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 
μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα (Νομό),κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού. 
 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη : 162.540,00 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , 
(201.549,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) 

CPV:09135100-5 
ΚΑΕ 64-08 

  

 

 
 
 

http://www.fuelprices.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΝΑΙ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ KΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Χαμηλότερη  τιμή (που ως τέτοια θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα 
εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του 
πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας(Ιστότοπος 
www.fuelprices.gr για κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
(Νομό),κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού. 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ 

ΤΥΠΟ 

 
Στις  17/06/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή:  
Παρασκευή, 17/07/2016 και 
ώρα Ελλάδας 13:00. 
Έντυπη  προσφορά:  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της 
προσφοράς  που  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  
προσκομίζονται,  κατά περίπτωση,  σε  έντυπη  µορφή  εντός  
προθεσμίας  τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής . 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων 
προμηθευτών θα γίνει   µέσω   του   ηλεκτρονικού  
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  του   Ε.Σ.Η.∆Η.Σ  
21/07/2016 ώρα Ελλάδας  13:00. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα  
πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο ΚΕΘΕΑ, Κεντρικές 
Υπηρεσίες, Σορβόλου 24, Μετς, Αθήνα, ΤΚ.11636 
(τηλ. 2109285120 Fax: 2109233119) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ 
ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

 
 

162.540,00 ευρώ 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 

 
201.549,60 ευρώ 

(Διακόσιες χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμων επιβαρύνσεων) 

Φ.Π.Α  

 
(24% Φ.Π.Α) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

www.promitheus.gov.gr 

www.kethea.gr 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια Πετρελαίου 
θέρμανσης για τα προγράμματα/ μονάδες  του ΚΕΘΕΑ σε 
όλη την Επικράτεια για διάστημα  ενός (1) έτους. 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
    
    6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
Κατηγορία προμηθειών 0 με αριθμό αναφοράς CPV  
(09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης). 

ΚΑΕ 64-08 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

Προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια.  
(Βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’)   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kethea.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για  όλα τα 
Προγράμματα/ Μονάδες  του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια, που ορίζονται στο 
Παράρτημα Ε’ της παρούσας, για διάστημα  ενός (1) έτους. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, που ως τέτοια θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε  
διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου 
θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα (Νομό),κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού. 
Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις  
παρακάτω Ομάδες - Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική 
προσφορά»), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή 
αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα – Νομό. 

 
Το κύριο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εμπίπτει στην κατηγορία υπηρεσιών  0  με 
αριθμό αναφοράς  CPV   (09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης).  
 
Το υπό προμήθεια είδος   µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παρατίθενται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσης. 
 
1.1. Προϋπολογισμός  
 
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 
201.549,60 € (Διακοσίων χιλιάδων ευρώ), για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και 
όλων  των νόμιμων επιβαρύνσεων.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ και  ειδικότερα τον ΚΑΕ  64-08 
 
Στο  ανωτέρω  ποσό  του  προϋπολογισμού  της προμήθειας, περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των 
προβλεπόμενων  επιβαρύνσεων και δαπανών του Προμηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτού. 
Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, 
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. 
 
α) Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ: 0,10%    
 
β) ψυχική υγεία 2% 
 
γ)   Φόρος:  1% (καύσιμα)  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fuelprices.gr/
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1.2. Κριτήριο Κατακύρωσης   
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης, που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα 
εκατό (%) επί της εκάστοτε  διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του 
πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα (Νομό),κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού με δυνατότητα 
προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις Ομάδες - Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ 
διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα 
(«μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα – 
Νομό. 

 
Οι ανωτέρω τιμές μέσης λιανικής πώλησης θα είναι εκείνες που θα προκύπτουν μεταξύ της 
ανώτερης και της κατώτερης λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα 
χορήγησης αυτού. Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, 
βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες 
περιπτώσεις) αυτές δεν θα υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά θα λαμβάνεται 
υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). Σε περίπτωση αδυναμίας 
πιστοποίησης της μέσης λιανικής τιμής πώλησης, ως τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερη 
πιστοποιηθείσα μέση λιανική τιμή πώλησης η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από 15 ημέρες 
πριν ή μετά την παράδοση.   
 
Διευκρινίζεται ότι: 

Η μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση 
και στην συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο 
προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

 
Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην παραπάνω τιμή μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α και της  
έκπτωσης. 

 
 

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις 
ομάδες  (ολική προσφορά) ή για τμήμα της προμήθειας για ορισμένες Ομάδες («μερική 
προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα – Νομό 
με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. 
 
 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
2.1. Νομικό Πλαίσιο 
 
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο 
προοίμιο της απόφασης διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο 
δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fuelprices.gr/
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2.2. Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία 
θα εκδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Κάθε συνεννόηση µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερομένων, των 
διαγωνιζομένων και του Προμηθευτή/Αναδόχου,   καθώς   και   κάθε   ένσταση   ή   υπόμνημά   
των   εν   λόγω   προσώπων   που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
2.3. ∆ηµοσιότητα - Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
 
Το  παρόν  τεύχος  ∆ιακήρυξης  διατίθεται  από  την  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής 
www.kethea.gr ,  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.   

 
2.4. Δικαίωμα συμμετοχής   
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο  Διαγωνισμό έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα  ή επιχειρήσεις ή 
συμπράξεις εταιριών ή/και επιχειρήσεων εγγεγραμμένα στο Σύστημα, που έχουν σαν κύρια 
επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού, που από το καταστατικό των οποίων και την άδεια λειτουργίας τους σαφέστατα 
προκύπτει ότι η προμήθεια του ζητούμενου είδους εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και 
πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και οι 
οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.   
 
  
Δεκτές επίσης γίνονται οι ενώσεις υποψηφίων, συμπράξεις / κοινοπραξίες μεταξύ των 
παραπάνω εταιριών ή/και επιχειρήσεων με οποιονδήποτε συνδυασμό. 
 
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Επισημαίνεται, ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Σε 
περίπτωση Ένωσης, η απαίτηση για τη δραστηριότητα που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να 
καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα μέλος αυτής   
Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, το ΚΕΘΕΑ θα ζητήσει πριν την 
υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη 
της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι του ΚΕΘΕΑ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
 
Για  την συµµετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής.  
 
O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων 
(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/Super
vised List.html).  Στη  συνέχεια  εγγράφονται  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. -  
∆ιαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
  

http://www.kethea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό  
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους χρήσης  του 
τακτοποιούμενοι ως εξής : 
 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται  µε  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  
πρόσβασης)  που  αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και  
ταυτοποιούνται  µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  
Προγραµµατισµού  και  Στοιχείων  της  ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
 

Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας : 
 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με  επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό με μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειών και στο Παράρτημα IX 
Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα µε τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος  µέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  
οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη µμορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήματος. 
 
Ο   υποψήφιος   χρήστης   ενημερώνεται   από   το   Σύστημα   ή   µέσω   ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  σχετικά  µε  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 
 
Κάθε προσφέρων δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος σύμπραξης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη 
διαδικασία τόσο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, όσο και τα προσφέροντα σχήματα στα οποία 
συμμετέχουν. 
 
Οι συμμετέχοντες από κοινού στη διαδικασία του Διαγωνισμού, σε περίπτωση επιλογής τους,  
υποχρεούνται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με το 
ελληνικό δίκαιο, στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ο εκπρόσωπος αυτής. 
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Η προσφορά υπογράφεται από όλους τους προσφέροντες και επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών, 
από όλα τα μέλη αυτών ή από το νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών.   
 
Τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, θα πρέπει, μετά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης να συστήσουν  απαραιτήτως υποκατάστημα  ή να ορίσουν αντιπρόσωπο 
στην Ελλάδα, μέσω των οποίων θα γίνεται η διαχείριση και εξυπηρέτηση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. 
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : 
 

 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται ανωτέρω. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 
περιγράφονται στα άρθρα  6 και 8 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασμό µε το άρθρο 43 του 
Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

 Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από 
διαγωνισμούς για προμήθειες του ∆ηµοσίου µε αμετάκλητη απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς από 
κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία, ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις         
παραπάνω κυρώσεις. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν είναι εγκαταστημένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του 
ΕΟΧ ή δεν δικαιούται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξαιτίας της νομοθεσίας τρίτων 
χωρών, στις οποίες είναι εγκαταστημένα, που δεν έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 
∆ηµοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 
 

 
3.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
∆ιευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και 
αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 
του Ν. 4250/2014. Σε ό,τι  αφορά  δε  στις  Υπεύθυνες  ∆ηλώσεις  και  αναφορικά  µε  το  χρόνο  
υποβολής  και  θεώρησής  των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του 
Ν.4250/2014. 
 
Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο του 
ΚΕΘΕΑ και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. 
 
 
3.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων   (ΕΣΗ∆ΗΣ)   µέσω   της    διαδικτυακής   πύλης    
www.promitheus.gov.gr   του συστήματος. Αναλυτικότερα: 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά 
υπογεγραµµένες, µέσω   της   διαδικτυακής   πύλης   www.promitheus.gov.gr,   του   Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   
µέχρι   την   καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  και  στο  Π.∆.  118/07  (Κανονισμός  Προμηθειών ∆ηµοσίου). 
 
Τα  κατά  περίπτωση  προσκομιζόμενα  στοιχεία  και δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται 
κατωτέρω,  θα πρέπει  επίσης να  υποβληθούν εντός τριών (3)  εργάσιμων  ημερών από  την 
ηλεκτρονική  υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: 
 
 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
« Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 
201.549,60€ (Διακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και όλων νόμιμων 
επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη   τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό 
παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί των εκάστοτε   μέσων εβδομαδιαίων λιανικών 
τιμών πώλησης και όπως αυτές διαμορφώνονται στις οικίες Περιφερειακές Ενότητες 
(Νομοί) από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) (Ιστότοπος 
www.fuelprices.gr) , με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις 
Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ  σε όλη την Επικράτεια για ένα (1) έτος  
 
(CPV: 09135100-5),  
           
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ,  Σορβόλου 24, Μετς, 
Αθήνα 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ………………………… 
 

 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού 
και τον τίτλο του φακέλου. 
 
Σε  περίπτωση  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και  
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των µελών της. 
 
 
3.2.Περιεχόµενο Προσφορών 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
 
(α)  ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
(β)  ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

http://www.fuelprices.gr/
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3.2.1 Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
           
Στον  (υπο)φάκελο  µε  την  ένδειξη  «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής-Τεχνική  προσφορά»  
υποβάλλονται  η ΕΓΓΥΗΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   και   όλα   τα   απαιτούμενα   κατά   το   στάδιο   
υποβολής   της   προσφοράς ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 
 
3.2.1.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
          
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως,  επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου 
*.pdf σύμφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α  του  Π.∆.  118/2007,  το  ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  
και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

 

Α/Α Περιγραφή ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής 

1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν. 

4281/14 ύψους 2% (της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Ομάδας/Ομάδων για 
την οποίο υποβάλλεται προσφορά, άνευ Φ.Π.Α)  και συγκεκριμένα: 

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν  
ΟΜΑ ΔΑ  1 -  Ν ΟΜΟΣ  Α ΤΤΙ ΚΗ Σ  832,5 7€.  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν  
ΟΜΑ ΔΑ  2 Ν ΟΜΟΣ ΒΟΙ Ω ΤΙ Α Σ  54,18€ .  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν  
ΟΜΑ ΔΑ  3 Ν ΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝ Ι ΚΗ Σ 1.083,60€ .  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν  
ΟΜΑ ΔΑ  4 Ν ΟΜΟΣ ΚΑ ΒΑ ΛΑ Σ 180,60€ .  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  5  Ν ΟΜΟΣ ΛΑ ΡΙ ΣΗ Σ 722,40€  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  6 Ν ΟΜΟΣ ΤΡ Ι ΚΑ ΛΩΝ  36,12€  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  7 Ν ΟΜΟΣ Ι Ω Α Ν ΝΙ ΝΩ Ν  162,54€  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  8 Ν ΟΜΟΣ Α ΡΤΑ Σ 16,25 €  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  9 Ν ΟΜΟΣ Μ ΕΣΣΗ Ν Ι Α Σ 45,15€  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  10 Ν ΟΜΟΣ Η ΡΑ ΚΛΕΙ ΟΥ ΚΡΗ ΤΗ Σ 72,2 4€  

  Π οσό γ ι α  κατάθεση  προσφοράς  που θα  αφορά τη ν 
ΟΜΑ ΔΑ  11 Ν ΟΜΟΣ Α ΧΑ Ι Α Σ  45,15€  

  Π οσό που θα αφορά τη ν  κατάθεση  προσφοράς  γ ι α  το  
σύν ολο  Ο ΛΩ Ν  ΤΩ Ν  ΟΜΑ ΔΩ Ν  –Ν ΟΜΩ Ν  3.250,80€  
 

     Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερες από μία Ομάδες, το ποσό των 
     εγγυητικών επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται 
     είτε με μία συνολική, είτε με άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών 
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     του υποψήφιου προμηθευτή. 
H εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) 
ημέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς) κατά την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου *.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν  στην  Αρµόδια  Υπηρεσία  
∆ιεξαγωγής  του  ∆ιαγωνισµού  σε  έντυπη  µορφή  (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Υπόδειγμα της 
Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο Παράρτηµα ΣΤ΄ της παρούσης). 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, δε θα 
λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε 
συνάλλαγμα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2 Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 
118/07, εφόσον οι προμηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισμούς µε 
αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, και συγκεκριμένα πρακτικό αποφάσεως του 
διοικητικού συμβουλίου ή κατά περίπτωση των αρμοδίων οργάνων, με το 
οποίο να: i) εγκρίνεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης, ii) αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για 
κάθε θέμα σχετικό με τη συμμετοχή του  στο Διαγωνισμό και τη σύναψη της 
σύμβασης και iii) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο 
νόμιμη εξουσιοδότηση για την εκπροσώπησή του και υπογραφή όλων αυτών 
που απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς.  
 

3 Υπεύθυνη Δήλωση  (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής και να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών (άρθρο 3 Ν. 4250/2014))  της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά  από  τον  
προσφέροντα  ή  σε  περίπτωση  που  ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού 
 
Στην Υπεύθυνη  ∆ήλωση θα δηλώνεται η έδρα και η πλήρης επωνυμία της 
επιχείρησης και   θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  παρόντος  
διαγωνισμού  και  θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ημερά υποβολής της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες : 

Α ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από 
τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του 
Π.∆.118/07, ήτοι : 

 i)  συµµετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
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άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύµβασης  σχετικά  µε  
την  προστασία  των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  
ορίζεται  στο  άρθρο  1  της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες   
(EE L  166  της  28.6.1991, σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε από  
την Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

EE   L   344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
vii)  δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  µε  
το  αντικείμενο  του διαγωνισμού ή σε σχέση µε την επαγγελματική του 
ιδιότητα. 
viii) δεν έχουν καταδικαστεί για  κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ’ 
αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη. 
 

B 
 

i. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του 
εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του  Π.∆.118/07  καταστάσεις,  ήτοι  δεν  
τελούν  σε  πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό  και,  επίσης,  ότι  δεν  
τελούν  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή σε διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  διαδικασία  
κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη διαδικασία. 

 ii. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της 
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 iii. Δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση, παύση εργασιών,  ή αναστολή 
εργασιών  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε 
αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό  άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε  διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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- iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας 
όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας  και  
επικουρικής  ασφάλισης,  καθώς  και  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

- Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την 
επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειμένου για νομικά 
πρόσωπα  µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο.  

v. Τα  αλλοδαπά    νομικά  πρόσωπα,  δηλώνουν  ότι  είναι εγγεγραµµένα 
στα  µητρώα  του οικείου   Επιμελητηρίου   της   χώρας   εγκατάστασης   
τους   ή   σε   ισοδύναμες   επαγγελματικές οργανώσεις,   οµοίως   της   
χώρας   εγκατάστασής   τους,   ορίζοντας   ρητά   την   επωνυμία   του 
Επιµελητηρίου ή  των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα,  καθώς 
και  το  αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα. 

 vi. Έχουν άδεια λειτουργίας σχετική με το αντικείμενο της Διακήρυξης από 
την αρμόδια υπηρεσία. 

- vii.  ∆εν   είναι   ένοχοι  σοβαρών   ψευδών  δηλώσεων   κατά   την  παροχή   
των   πληροφοριών  που απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του  Π.∆.60/2007  
και  ότι  δεν  έχουν  αρνηθεί  να  παράσχουν  τις πληροφορίες αυτές. 

- viii.  ∆εν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  µε  βάση  αμετάκλητη  

απόφαση  του  Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του 
Π.∆. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 

- ix.  Ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της 
επιχείρησης τους 

- x. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 
(Α΄153). 

- xi. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 

- xii. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος και ότι σε περίπτωση 
που δεν προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τον αποκλεισμό του από το ΚΕΘΕΑ, το οποίο θα συνάψει 
σύμβαση με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες 
προϋποθέσεις . 
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- xiii. Ότι συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά , η οποία καλύπτει το σύνολο 
της ζητούμενης προμήθειας για όλες τις Ομάδες – Νομούς, ή να 
διευκρινίζεται για ποιες Ομάδες/Νομούς επί του συνόλου υποβάλλεται η 
προσφορά και  ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην 
προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους. 
 

- xiv. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δηλώνονται στην προσφορά τους 
είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους 

- xv. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα 

- xvi. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την Διακήρυξη, 
σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον 
προσφέροντα, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).   

- xvii. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε 
συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων 
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα και ότι δεν 
εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση εθνικής εποπτικής αρχής 

- xviii. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή 
ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση του Διαγωνισμού 

4 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού 
νομικού προσώπου και συγκεκριμένα:  
 
Προκειμένου για Α.Ε. : 
1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρία, όπου να 
αναφέρεται η αρχική καταχώρηση της σύστασης, οι τυχόν μεταβολές που έχουν 
επέλθει στο καταστατικό, καθώς και πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το 
καταστατικό της και ο αριθμός ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, να βεβαιώνεται το 
τελευταίο Δ.Σ. και να αναφέρεται ο αριθμός ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η 
ανακοίνωση με το Δ.Σ. και την εκπροσώπηση της εταιρίας. 
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα του ισχύοντος (κωδικοποιημένου) καταστατικού, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2β του Ν. 4250/2014. 
3. Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
 
Προκειμένου για ΕΠΕ : 
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα του ισχύοντος καταστατικού, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 παρ. 2β του Ν. 4250/2014 με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 
δημοσιεύθηκε 
2. Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού 
 
Προκειμένου να Ο.Ε. ή Ε.Ε. : 
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2β του Ν. 4250/2014 
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2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού 
  
Τα φυσικά πρόσωπα: θα καταθέσουν έναρξη επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
 
Τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του νομικού προσώπου και από αυτά  πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  
προκύπτει  ευθέως  από  το  καταστατικό  αναλόγως  µε  τη νομική µορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται 
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 
ημεδαπούς.  
 
Για Συνεταιρισμούς:  
Κατά περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω (υπό 
1,2,3,4), καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 
Διευκρινίζεται ότι το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και οι 
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 
αυτόν.  
 
Για τις Ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά:  
 
Οι Ενώσεις /κοι ν οπραξί ες  πρέπει να υποβάλουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος που συμμετέχει στην 
ένωση/κοινοπραξία 
 
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε 
το άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην 
ένωση/κοινοπραξία. Κάθε µία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από την συµµετοχή 
τους στο διαγωνισμό. 
 
Από  κάθε  οικονομικό  φορέα-µέλος  που  συµµετέχει  στην  Ένωση/ 
κοινοπραξία,  απαιτείται  πρακτικό απόφασης ∆Σ ή άλλου αντίστοιχου 
οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη µε άλλα µέλη της ένωσης, το ποσοστό 
της κάθε µίας στον προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας 
και εις ολόκληρον ευθύνης. 
 
Η ένωση νομικών προσώπων ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
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οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες, που 
αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 
Συμφωνητικό συνεργασίας όπου α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την 
ευθύνη υλοποίησης του έργου, β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης /Κοινοπραξίας και των μελών έναντι του ΚΕΘΕΑ, γ) 
θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Ένωση / Κοινοπραξία, δ) 
θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 
των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), ε) θα δηλώνουν αντίκλητο της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της και αριθμό fax στο οποίο θα 
κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα. 
(Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής 
υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί 
με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου.) 
 

 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συµµετοχή  του  

προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 
σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται   
σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται 
ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 
ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014). 
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  
εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
η εγγύηση συµµετοχής, καταστατικά, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
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∆ικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

 
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή 
στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δ εν  εκ δί δε τα ι  τ ο  σ χ ε τ ι κ ό  π ι σ τ ο π οι η τ ι κ ό  κ αι  ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση και πληροί το σχετικό 
νομιμοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η 
ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Οι Ενώσεις υποψηφίων που υποβάλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιριών η προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη. 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση.   

 
 Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής κατά παρέκκλιση  των αναφερόμενων πιο πάνω 
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 
3.2.1.2.Τεχνική Προσφορά 

 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική   ηλεκτρονική   φόρμα   
του   συστήματος   και   του   παραγόμενου   ψηφιακά   υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού  
αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. 
 
Εφόσον οι τεχνικές  προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί  στο σύνολό  τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή : 
 

a) Ο Πίνακας Συµµόρφωσης του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης 
συμπληρωμένος.  
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β)   Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του προσφέροντος, η 

οποία περιέχει:  
 

i. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
ii. Περιγραφή της υποδομής της επιχείρησης (οργάνωση, υποκαταστήματα, 

απασχολούμενο προσωπικό, πιστοποιημένα συστήματα παράδοσης για τα 
βυτιοφόρα οχήματα, κανόνες ασφάλειας).  

iii. Τον τόπο που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. 
 

γ) Τα κατωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 8α παρ. 1 & 2 του Π.Δ. 
118/2007  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασής του πρέπει επιπλέον να 
προσκομίσουν: 

 
i. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης  ή   Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης 
στον τομέα δραστηριότητας που αφορά ειδικότερα το ζητούμενο είδος, κατά τις 
τρεις (3) προηγούμενες του έτους του Διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή άλλως 
για όσο χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρωθεί από την σύσταση της επιχείρησης. 

 
ii. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει 

ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 
 
δ)   Άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και αξιοπιστία του προσφέροντος και 

την οποία οι διαγωνιζόμενοι θεωρούν χρήσιμα (πιστοποιήσεις από Διεθνείς 
Οργανισμούς, διεθνείς συνεργασίες κλπ.). 

 

 Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, τα παραπάνω στοιχεία 
πρέπει να υποβάλλονται  ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 Αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της παρούσας έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή 
και οι απαιτήσεις της παρούσας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους 
και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς 
 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 
ή έµµεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.  Σε  περίπτωση  που  
διαπιστωθεί  κάτι  τέτοιο,  η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής. 
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Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς 
στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 
(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού 
συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

         
3.2.2.Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί   ποινή   απορρίψεως   στον  
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή *.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική   ηλεκτρονική   
φόρμα   του   συστήματος   και   του   παραγόμενου   ψηφιακά   υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  
παράγει  σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στην περίπτωση ο (υπο)φάκελος 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Προµηθευτής  πρέπει  
να περιέχει συμπληρωμένους τον Πίνακα της  Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος  Δ΄ της παρούσης. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο  της προμήθειας ( 
όλες τις Ομάδες - Νομούς )όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική 
προσφορά»), είτε για τμήμα της προμήθειας για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα («μερική 
προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος  της προμήθειας ανά Ομάδα – 
Νομό με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, που ως τέτοια θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας(Ιστότοπος www.fuelprices.gr για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό),κατά 
την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού. 
 
 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το  σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως 
τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το υπό προμήθεια είδος. 
 
Τιμή αναφοράς προ Φ.Π.Α για σύγκριση των προσφορών Πετρελαίου Θέρμανσης 
λιανικής Πώλησης:  0,903 € 
 
 

http://www.fuelprices.gr/
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Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως 
ακριβώς ζητείται από την Διακήρυξη ) 2% για το Πετρέλαιο θέρμανσης λιανικής 
Πώλησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,903- (0,903χ0,2%)=0,885 (τρία 
δεκαδικά). 
 
 

 
Εφόσον η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  της παρούσης σε μορφή αρχείου pdf*. 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 
Εκτός από την ηλεκτρονική σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο και το Παράρτημα Δ’ – Οικονομική Προσφορά. 
Σε περίπτωση μερικής προσφοράς, υποβάλλεται μόνον για τη συγκεκριμένη Ομάδα – 
Νομό. 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ ή αναγραφή 
σχολίων, όρων, κλπ.  αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.   
  
Εάν η προσφερόμενη τιμή – έκπτωση δεν προκύπτει με σαφήνεια, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ 
οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.  
 
Η προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό, θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.  
 
 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης αριθμητικής τιμής και της 
ολογράφου τιμής, υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή. 

   
Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές 
για το ζητούμενο είδος, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά 
και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του ΚΕΘΕΑ. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου προμήθειας του είδους ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσφέρει την 
προμήθεια). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  
   
 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
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της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Εναλλακτικές  προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
 
Η προσφερόμενη τιμή –  έκπτωση θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει την  αξία 
των ζητούμενων   ειδών,  καθώς  και  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις. Προσφορές που δεν 
δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε 
τρία δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 
πέντε. 
Η προσφερόμενη τιμή – έκπτωση δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς.  

 
 
4.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από το αρμόδιο 
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων. 
    
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (4) τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την Πέμπτη 21/07/2016 και 
ώρα  13:00. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνον των 
ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται. Αμέσως μετά 
την  ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική 
Προσφορά», οι  συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπό) φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» των συμμετεχόντων 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστημα συλλογικού 
οργάνου αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (Επιτροπή 
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού), σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση  
των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Μετά 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων των «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν 
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 
συλλογικό όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού, 
δηλαδή η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Ειδικότερα:  
 
α.  Σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήτοι την Πέμπτη 21/07/2016 και ώρα  13:00  αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες  
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

 
β.  Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στο ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.  

 
γ.  Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει 

στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  

 
δ.  Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχωρεί στον έλεγχο και 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για 
την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια 
ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές 
προδιαγραφές/απαιτήσεις της παρούσας. Επιπλέον προβαίνει σε αντιπαραβολή των 
ηλεκτρονικά κατατεθειμένων με τα έντυπα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί. Σε 
περίπτωση μη ταύτισης των δυο η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ε.  Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή άλλοι 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να 
απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, 
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο 
Διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως 
(αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους 
ορίζονται. 

 
στ. Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό 

πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 
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Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του 
Διαγωνισμού. 

 

ζ.  Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το 
υπόψη στάδιο του Διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του Διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα του ΚΕΘΕΑ στους συμμετέχοντες για 
ενημέρωση. 

 
η.  Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω 

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

 
θ.  Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και 
οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για 
την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που 
παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

 
ι.  Ακολουθεί ο έλεγχος και αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού των 

οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο 
κατακύρωσης σε συγκριτικό Πίνακα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών 
προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, σε περίπτωση ολικής προσφοράς ή/και αυτών σε περίπτωση μερικής 
προσφοράς για κάθε Ομάδα-Νομό, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή 
για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.  

 
κ. Σε περίπτωση που περισσότεροι συμμετέχοντες  προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

(ισότιμες προσφορές) επί τοις (%) για το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιτροπή του διαγωνισμού 
μπορεί να προβεί στην κατανομή της υπό προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για 
διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές.  

 
λ.  Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 

υπόψη στάδιο του Διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του Διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα του ΚΕΘΕΑ στους συμμετέχοντες για 
ενημέρωση. 

 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07 και  την άπρακτη 
παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
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κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος, σε µορφή 
αρχείου *.pdf και σε  φάκελο µε σήμανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παράγραφο 7. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται  επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων  
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση – με 
χρήση του Συστήματος-  των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του 
Διαγωνισμού εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό - που 
υπέβαλαν παραδεκτές οικονομικές προσφορές - θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του φακέλου/ων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίστηκε/αν.  
 
Η αρμόδια ανωτέρω Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη 
μορφή δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία έχουν κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με  τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τον  προσφέροντα  στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων με τα 
έντυπα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί. Σε περίπτωση μη ταύτισης των δύο, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς την πληρότητα και νομιμότητά τους, συντάσσει 
Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η οριστική 
κατακύρωση και το διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου 
να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης-οριστικής κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο. 

 
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές 
προσφορές. 
 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με μέριμνα του ΚΕΘΕΑ ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική 
ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της επιτροπής για το εκάστοτε 
στάδιο του Διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη 
γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
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ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για 
την άσκηση τυχόν προσφυγών. 

 

 
7.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 
 
2. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την, ημερομηνία κοινοποίησης της 
ως άνω πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 2, 
του Π.Δ. 118/2007). 
 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 
 
 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή 
εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
 
 
5. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην υπό (3) δήλωση 
ανωτέρω και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 3, του Π.Δ. 
118/2007). 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 
(2) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου, 
(πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω ηλεκτρονικής  
ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 4, του Π.Δ. 118/2007). 
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7. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο), από την αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  
 
8.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια 
Διοικητική αρχή. 
 
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου 
Αναδόχου, ή/και η νομιμοποίηση του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, σε πρωτότυπα ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα 

 
Β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 2, του Π.Δ. 
118/2007). 
 
(2) Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω  
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε 
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην υπό (3) δήλωση ανωτέρω, και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 3, του Π.Δ. 118/2007). 
 
(3) Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο),  της αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
Διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6, παρ. 2, εδ.α’, περ. 4, του Π.Δ. 118/2007). 
 
(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 

 
Γ. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:  
 
α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τους 
νόμιμους εκπροσώπους, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), του υποψηφίου Αναδόχου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα 
αδικήματα: 

 
i) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: 
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1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).  

2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2).  

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), 
η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005). 

 
ii) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 

Αγορανομικού Κώδικα 
iii) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).  
 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από   την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007) καθώς επίσης ότι δεν έχει υποβληθεί 
αίτηση για την  υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. 

 
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007). 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  

 
Το πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του  
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον 
οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
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προσκομίζονται  i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά 
ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και  ii) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 
Αναδόχου,  με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί 
με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

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

τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  

 
ε.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 
του Π.∆. 60/2007). 

 
στ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του υποψηφίου Αναδόχου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,  ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 
του Π.∆. 60/2007). 

 
ζ.     Απόσπασμα ποινικού µητρώου,   έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,   από το οποίο να 

προκύπτει τι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό µε την επαγγελματική τους διαγωγή 
(άρθρο 43 παρ. 2 Π.∆. 60/2007). 

 
η. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  
 
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, α) όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση, για το μέχρι την 8-8-2007 χρονικό διάστημα, από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό A.E., ενώ για το μετέπειτα διάστημα, από 
το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας  και, β) όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 
τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό επιχείρησης 
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  

 
θ.  Σε περίπτωση αλλαγής της εκπροσώπησης του υποψηφίου Αναδόχου, υποχρεούται να 

προσκομίσει το νέο ΦΕΚ εκπροσώπησης. 
 



  

37 

 

Δ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τους 
νόμιμους εκπροσώπους, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), του υποψηφίου Αναδόχου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).  

 
β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 
του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). 

 
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλι-
σμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται  α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού 
της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την 
έδρα του το νομικό πρόσωπο και β) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 
όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

γ.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007).  

 
δ.   Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, στις παρ.  7.Α.ε και 7.Α.στ (άρθρο 
43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007). 

 
ε.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει 
δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό 
µε την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 Π.∆. 60/2007). 

 
στ.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
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εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007), ή 
οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του.   

 
ζ.  Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή των  εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

  
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου.  
 
 
Ε. Οι ενώσεις νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες:  
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία (άρθρο  6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).   
 
Τα αναφερόμενα ανωτέρω, στις παρ. 7.Α.δ και 7.Β.γ, επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες 
δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ 
του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  
 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου 
προς υποβολή του δικαιολογητικού, ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις 
πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον 
αποκλεισμό του προσφέροντα από το Διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του 
άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.  

 
 
8.  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 
Όταν  αυτός  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  δεν  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  
και  δεν προσκομίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται ή αποδειχθεί κατά τη διαδικασία ελέγχου ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου 
υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης υποψηφίου και ούτω καθ΄ εξής. 
 
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύμφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα  οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος 
προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα  ή περισσότερα από τα  έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ.  2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, 
καταπίπτει υπέρ του  Κ Ε Θ Ε Α  η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του  ΚΕΘΕΑ  η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα 
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 
 
9 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 
Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή  ή/και αιρέσεις   ή/και 
δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

 
Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά,  ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας ανά Ομάδα-Νομό  και δεν καλύπτει το σύνολο αυτής. 
Δεν  έχει συνταχθεί και  υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας. 
Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 
σημείο της τεχνικής προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 
Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 
και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 
Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών μεγαλύτερο ή διαφορετικό του προβλεπόμενου στην 
παρούσα. 
Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατό ογδόντα (180) ημερών  από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 
 
9 . Ε Ν Σ Τ ΑΣ Ε Ι Σ  Π Ρ ΟΣ ΦΥ Γ ΕΣ  
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους λόγους και µε την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.173 
/A’) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 
∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα µε την Οδηγία 89/665 
Ε.Ο.Κ>> όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) καθώς και το α. 12 της υπ. αρ. 
Π1/2390 Υπουργικής Απόφασης, µέσω του Συστήματος συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 
Προσφυγή που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δε λαμβάνεται υπόψη. 
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Σε  περίπτωση  που  το  εν  λόγω  έγγραφο  δεν  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή  ο  προσφεύγων   
το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής 
λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
 
Σε  κάθε  περίπτωση,  η  ημερομηνία  άσκησης  της  ένστασης  είναι  η  ημερομηνία  της  
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειμένου της 
ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί 
από τον προσφεύγοντα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 
αποστολής. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) 
και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών καθώς και στη λήψη απόφασης αποδοχής ή απόρριψης αυτών ηλεκτρονικά 
µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 
διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί 
εγγράφως στον μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007.  
Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το 
σύνολο ή για μέρος του.  
 
Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία  
γνωστοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, 
(επισυναπτόμενο σχέδιο - Παράρτημα Ζ΄ της παρούσας) καθώς και να προσκομίσει την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε 
ισχύ, καθώς και πλήρη φάκελο νομιμοποίησης του υποψηφίου Αναδόχου (και των εκπροσώπων 
του). 
 
Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 
σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
 
Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, φορολογική ή ασφαλιστική 
ενημερότητα, ή φάκελο νομιμοποίησης εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 
έκπτωτος  με απόφαση του αρμοδίου για τη Διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου, ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή 
καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
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υπέρ του ΚΕΘΕΑ, το οποίο με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ανακηρύσσει Ανάδοχο 
τον υποψήφιο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη και ακολουθείται η ίδια ως άνω 
διαδικασία. 
 
 
11.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  

–µέλη  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  χώρου,  ή  στα  κράτη-
µέρη  της  Συμφωνίας ∆ηµοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν 
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε   ευρώ   (€),   2%   της   συνολικής   
προϋπολογισθείσης   δαπάνης   της Ομάδας/Ομάδων για την οποίο υποβάλλεται προσφορά, 
άνευ Φ.Π.Α) και πρέπει  να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) ημέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς) κατά την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.  
 
Η  εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  µε  το  συνηµµένο  
υπόδειγμά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) της Διακήρυξης. 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά 
την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄) που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας  χωρίς 
Φ.Π.Α. της προμήθειας που κατακυρώθηκε . 
 
Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  προς  
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής 
τους στην Τράπεζα. 
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αρνηθεί να 
καταθέσει την ως άνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και το 
ΚΕΘΕΑ επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις.  
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και 
θα πρέπει να είναι σύμφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγματα. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ. 157 του  Ν .  4281/2014και στην 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 
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12. ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση, το σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσας. Το ΚΕΘΕΑ 
συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της Προσφοράς του Αναδόχου, με την 
οποία αυτός συμμετείχε στο Διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του Διαγωνισμού σ’αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, ούτε καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου, παρά μόνον 
εάν η τροποποίηση κριθεί απαραίτητη από το ΚΕΘΕΑ. 
 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 
 
Το  ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 15% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά 
την Υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ 118/07. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 
 
13. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου για τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση  όταν :  
α) Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  με  ευθύνη  του  ΚΕΘΕΑ. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Το ΚΕΘΕΑ μπορεί να κηρύξει  τον Ανάδοχο έκπτωτο σε περιπτώσεις παράβασης των όρων της 
σύμβασης και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που εμφανιστούν επανειλημμένα προβλήματα 
τα οποία κατά την κρίση του ΚΕΘΕΑ οφείλονται στην πλημμελή  εκτέλεση των υποχρεώσεων 
του Αναδόχου.  
 
Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση πτώχευσης του Αναδόχου. Εάν ο Ανάδοχος τεθεί 
υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
που φέρει σε κίνδυνο την εκτέλεση της σύμβασης, το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν ζημιά προερχόμενη από το γεγονός αυτό. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,  
επιβάλλονται,  ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του 
ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
α.   Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  Εγγύησης  Συμμετοχής  ή  Καλής  Εκτέλεσης  της 

Σύμβασης, κατά περίπτωση. 
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β.   Προμήθεια ειδών  σε  βάρος  του έκπτωτου από  τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον 
Διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΚΕΘΕΑ ή τυχόν οικονομική 
διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος  του έκπτωτου.  Ο  καταλογισμός  
αυτός  γίνεται  ακόμη  και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια 
ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,  κατά  την  κρίση  του  αρμοδίου  
και  με  βάση  τις  αρχές  της  καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ.   Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του έκπτωτου από το σύνολο ή μέρος των 
διαγωνισμών για προμήθεια ειδών προς το ΚΕΘΕΑ με απόφαση του αρμοδίου για τη 
διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου. 

δ.   Ο  καταλογισμός  στον έκπτωτο  ποσού  ίσου  με  το  10%  του συμβατικού τιμήματος. 
 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα πριν την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να λύσει μονομερώς 
τη σύμβαση, αζημίως.  
 
Επίσης, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι΄αυτό τη σύμβαση πριν 
τη λήξη της για οποιοδήποτε λόγο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ προ ενός 
(1) μηνός, καταβάλλοντας μόνο την αμοιβή που αντιστοιχεί στα ήδη που είδη έχει προμηθεύσει 
μέχρι το χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 
οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. 

 
 

14.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΚΕΘΕΑ)  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αποφασίσει κατόπιν σχετικής 
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής: 
 
α)  Τη µαταίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
 
β) Τη µαταίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
γ)  Την µαταίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα µε τις διατάξεις των υπό 

στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ. 150 
Α). 

 
δ) Την οριστική µαταίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

 
i.    Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον το υπό προμήθεια είδος είτε λόγω 

αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για 
την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί αυτό. 

 
ii.   Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ματαίωσης ή/και επανάληψης του διαγωνισμού οι  
Συμμετέχοντες ή/και υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο.  
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15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ   
 
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά μέσα στον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ, ως 
εξής: 

 
1. Στην έδρα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου προγράμματος/μονάδας με ευθύνη και έξοδα 

του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την γραπτή παραγγελία. 
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής αρνηθεί την προμήθεια  του 

πετρελαίου ή παραδώσει αυτό με καθυστέρηση (πέραν των 24 ωρών), το ΚΕΘΕΑ μπορεί να 
προμηθευτεί αυτό από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ 
της συμβατικής τιμής  κατ΄ αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη τυχόν 
πρόσθετη δαπάνη που θα γίνει για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα 
καταλογίζονται σε βάρος του. 

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από αρμόδιες 
επιτροπές που θα συσταθούν. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του Δελτίο Χημικής Εξέτασης από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους σχετικά με την ποιότητα του υπό προμήθεια πετρελαίου. 

5. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας 
των καυσίμων ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους εργαστηριακά, 
όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.    Η  εκάστοτε επιτροπή παραλαβής 
μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει δειγματοληψία έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 
συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης . Σε περίπτωση 
παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές θα 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 
 

16. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1. Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας  θα γίνει σε ΕΥΡΩ. 
 

2. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια στα στοιχεία του κάθε 

θεραπευτικού προγράμματος/Μονάδας του ΚΕΘΕΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ Διευθύνσεις 

Τιμολόγησης), ύψους ανάλογου με το προσφερόμενο είδος, τα οποία θα παραδίδει στα 

αντίστοιχα Προγράμματα  του ΚΕΘΕΑ .  

 
3. Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια είδους , του νόμιμου Παραστατικού και κατόπιν κατάθεσης αποδεικτικού 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ και έκδοσης των νόμιμων παραστατικών, 
με τραπεζική κατάθεση.  

 
4. Η πληρωμή των τιμολογίων  θα γίνεται από τα κατά τόπους προγράμματα /μονάδες του 

ΚΕΘΕΑ. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων ζητήσει τρόπο πληρωμής διαφορετικό από τον ανωτέρω 
οριζόμενο, η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
           
Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
προσφέροντα,  έξοδα και γενικά κάθε δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη βαρύνουν τον 
προσφέροντα.  
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17. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 
Οι οικονομικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  
5  του  ν.  2690/1999,  των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012). 
 
 
 
18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συμφέροντα του, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια 
Επιτροπή, καθώς και να το επισημαίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, 
σύμφωνα µε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται 
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.   

 
 
 

19. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα  (180)  
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,  και αποδέχθηκαν την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου ανωτέρω, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το 
ΚΕΘΕΑ (ΚΕΘΕΑ), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν το ΚΕΘΕΑ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 
του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 
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20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  
ημέρες  από τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο ΚΕΘΕΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
21.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να 
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 
του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του 
που Λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Προμηθευτή για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 
μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Προμηθευτής δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

 
 

22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΛΟΙΠΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ο παρών Διαγωνισμός και η μέλλουσα να συναφθεί σύμβαση διέπονται αποκλειστικά από το 
Ελληνικό Δίκαιο.  
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά, χωρίς προσφυγή στα 
Δικαστήρια, κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης ή και μετά τη λήξη της, εφόσον θα απορρέει απ’ αυτήν. 
 
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν 
θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του  
ΚΕΘΕΑ, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου για τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ οργάνου. 
 
Οι προσφορές και τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά  συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και στην Αγγλική, εφόσον 
δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική γλώσσα. Η ως άνω υποχρέωση δεν ισχύει για τυχόν 
υποβαλλόμενα εγχειρίδια ή διαφημιστικά έντυπα.  
 
Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται οποτεδήποτε με απόφασή του να αναβάλλει, μεταθέσει σε άλλη 
ημερομηνία, ακυρώσει, διακόψει, ματαιώσει, επαναλάβει το Διαγωνισμό με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας, ματαιώσει και προσφύγει στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν ή 
να διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση σε βάρος του ΚΕΘΕΑ.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
Η ποιότητα, οι προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου καυσίμων θα πρέπει να καλύπτουν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τα καύσιμα. 
 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υψηλών προδιαγραφών, και θα είναι κατάλληλο για να 
χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν 
με αποστάγματα πετρελαίου. 
 
Γενικώς τα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις και η ποιότητα 
τους θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν 
τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό συμβούλιο του Γενικού 
Χημείου του Κράτους.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου 
οποτεδήποτε του ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
θα γίνεται από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα 
γίνεται σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια. 
Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές 
θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
 

Α/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ   

1  
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. 
Απόφαση: 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 
τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 
τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 
τεύχος Β’. 

 
 

ΝΑΙ 

 

…………………………………. 
Τόπος και ημερομηνία 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
 

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)(Αριθ. Διακήρυξης:………………..) με τίτλο: «Ανοικτός Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  
Διαγωνισμός σε ευρώ  για την Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης  για  όλα τα Προγράμματα/ 
Μονάδες  του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια, για ένα έτος με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή» και 
αναφέρεται στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. 

 
 
 

 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 
 
Η προσφορά ισχύει για εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
…………………………………. 
Τόπος και ημερομηνία 
 
Ο Προσφέρων 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε μία από τις ομάδες  θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο θα προσκομίζεται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή

 
 

ΟΜΑΔΑ/(ΝΟΜΟΣ) ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ (%) 

 
Αριθμητικά 
 

     Ολογράφως 

 
 
 
 
 
 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε'
ΟΜΑΔΕΣ/ΝΟΜΟΙ-ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΙΤΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

                        ΟΜΑΔΑ 1 - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 8.500

8.500 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ-Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 37 ΑΘΗΝΑ

2. ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 11.000

8.500 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ,11251 ΑΘΗΝΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 ,11251 ΑΘΗΝΑ

2.500 ΦΥΛΗΣ 150 ,11251 ΑΘΗΝΑ

3. ΚΕΘΕΑ MOSAIC 2.500 2.500 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28 & ΖΟΛΙΩΤΗ 2-ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28 & ΖΟΛΙΩΤΗ 2-ΑΘΗΝΑ

4. ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 2.000

2.000 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 25 -ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 41-43 ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ

5. ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 18.500

11.500 ΠΕΥΚΩΝ 12 ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΥΠΛΟΙΑΣ 32 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

3.500 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

3.500 ΕΥΠΛΟΙΑΣ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

6. ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3.600 3.600 ΤΣΑΜΑΔΟΥ 7-ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 7-ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

                                                                 ΟΜΑΔΑ 2- ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 3.000 3.000 ΤΕΡΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 41-43 ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ

                                                                            ΟΜΑΔΑ 3 - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1. ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 51.000

44.000 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

7.000 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 9.000

7.000 ΣΙΝΔΟΣ(ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ)- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2.000 ΣΙΝΔΟΣ(ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ)- ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

                                                                       ΟΜΑΔΑ 4- ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
1. ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 10.000

5.000 ΑΘΗΝΑΣ & ΤΣΟΛΑΚΗ ΓΩΝΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ ΑΘΗΝΑΣ & ΤΣΟΛΑΚΗ ΓΩΝΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ

5.000 ΓΑΛΗΝΟΥ 27-ΚΑΒΑΛΑ
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Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΤΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΙΤΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

                                                                       ΟΜΑΔΑ 5 - ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 40.000

40.000 Θ.Κ 2ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ- ΛΑΡΙΣΑ Θ.Κ 2ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ- ΛΑΡΙΣΑ

                                                                       ΟΜΑΔΑ 6 - ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1. ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 2.000 2.000 ΣΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αγ. Νικολάου 10 - Τρίκαλα Θ.Κ 2ο χιλ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ- ΛΑΡΙΣΑ

                                                                       ΟΜΑΔΑ 7- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 9.000

6.000 ΚΟΡΑΗ 11,ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΡΑΗ 11,ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

3.000 ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 11,ΚΕΠΑΒΙ ΑΙΘ.127  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

                                                                       ΟΜΑΔΑ 8-ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 900 900 ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ -Ν.ΑΡΤΑΣ ΚΟΡΑΗ 11,ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

                                                                      ΟΜΑΔΑ 9- ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 2.500 2.500 ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

                                                                      ΟΜΑΔΑ 10 - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 4.000

1.200 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 & ΣΕΦΕΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 & ΣΕΦΕΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

1.800 ΣΤΑΥΡΑΚΙΑΝΗ ΚΑΜΑΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

1.000 ΣΜΠΩΚΟΥ 6   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

                                                                       ΟΜΑΔΑ 11 - ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
1. ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 2.500 2.500 ΦΩΚΑΙΑΣ 26,  ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑΣ 26,  ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
 
 

(Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυήσεων που πρέπει να συμπληρωθούν 
από τον προσφέροντα.) 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 
        

Ημερομηνία έκδοσης ………………………… 
 
Προς το ……..  (πλήρη στοιχεία ΚΕΘΕΑ) 
 
Εγγύηση μας υπ΄αριθμ ………………………. για ποσό  ΕΥΡΩ ………………… 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των  (ΕΥΡΩ) …………………. 
για την Εταιρία ………………………………………………………….. οδός ………………………………………….. αριθμός 
………. ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1)  ……………………………..  και 2)  
……………………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης,  για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο Διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του,  για την παροχή των 
υπηρεσιών…………………… σύμφωνα  με την υπ’ αρίθμ ………………... διακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω Διαγωνισμό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεως της και μέχρι 
την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην 
περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή 
μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσημου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

               
 

 Ημερομηνία έκδοσης  …………………………… 
 
Προς το   ΚΕΘΕΑ (πλήρη στοιχεία) 
 
 
 
Εγγύηση μας υπ΄αριθμ ……………… για ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία ή η Ένωση  ………………………………. οδός  …………………….. αριθμ. 
……………. σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή 
των υπηρεσιών …………………………., συνολικής αξίας …………………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό 
όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία ή η Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών δηλαδή για …………………………………… 
ΕΥΡΩ. 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιριών 1) ……………………………… και 2) 
…………………………… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης, και εγγυάται προς εσάς με την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, 
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, με 
απλή δήλωση σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην 
εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.       
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    
        
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη….) 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

 

 

Στην Αθήνα, σήµερα …………..2016, ηµέρα ………….. μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 

1. Αφενός του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο  Θεσσαλονίκης και έχει τις 

διοικητικές του υπηρεσίες  στην  Αθήνα  (οδός  Σορβόλου  αριθ.  24,  Μετς),  µε  ΑΦΜ: 

 090047671  (∆ΟΥ  Ιωνίας Θεσ/νίκης),   όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της 

παρούσας από τον Διευθυντή του κ. …………….., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας «ΚΕΘΕΑ» και 

 

2. Αφετέρου  της ……………. Εταιρείας ………… µε  την  επωνυμία «…………..», με ΑΦΜ ………. ΔΟΥ 

(…….) [ ή ενδεχομένως της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιριών α)……… , β)……….. κλπ], που 

εδρεύει στη ………………… (………………………) όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της 

παρούσας από τον …………………………., κ…………………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής 

χάριν συντοµίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,  

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α.   Την ………………….. διενεργήθηκε  Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε ευρώ, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που ως τέτοια θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 

παρεχόμενης έκπτωσης στα εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας 

λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
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Καυσίμων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης 

αυτού, με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Προγράμματα/Μονάδες 

του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια ενός (1) έτους, σύμφωνα  µε την υπ’ αριθ……….. διακήρυξη 

του ΚΕΘΕΑ, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελεί αναπόσπαστο  

μέρος αυτής. 

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω Διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην ΑΝΑΔΟΧΟ  µε απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, η οποία λήφθηκε κατά την …………… συνεδρίασή του, 

κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισµού, που περιέχεται στην από ………….. Έκθεση της άνω 

Επιτροπής και γνωστοποιήθηκε στον Ανάδοχο την ………….. . 

 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το ΚΕΘΕΑ, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να εκτελέσει την  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Προγράμματα/Μονάδες του 

ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια ενός (1) έτους, σύμφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόμενους 

όρους και συμφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1.  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα 

Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια ενός (1) έτους, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα και τα παραρτήματά της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’: H υπ’ αριθ. 

………….. Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI) Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οικονομική Προσφορά Αναδόχου) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 

παρούσης. 

1.2.  Η προμήθεια καυσίμων (η ενδεικτική ποσότητα και η ενδεικτική δαπάνη) θα  αφορά τα 

αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα:  

 

 

ΟΜΑΔΑ/ΝΟΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
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Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες στον συνημμένο στην παρούσα 

Πίνακα του πετρελαίου θέρμανσης είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, διότι καθίσταται 

αδύνατος ο εκ των προτέρων επακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης 

που θα απαιτηθούν εντός του έτους. Οι συμβατικές ποσότητες μπορεί τελικά να 

διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε ημερήσια τιμή ανά λίτρο χωρίς να ξεπερασθεί η 

συνολική συμβατική δαπάνη. 

 

Το ποσοστό έκπτωσης  της εκατό (%) υπολογίζεται επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 

εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για κάθε 

Περιφερειακή ενότητα (Νομό) κατά την ημέρα παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1. Ως τόπος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται ……………(Κεντρικές Υπηρεσίες, Θεραπευτικά 

Προγράμματα/ Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια).  

 

2.2.  Η προμήθεια έχει ισχύ για ένα (1) έτος, αρχίζει την ……………………… και λήγει την  

……………………………. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

3.1.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ανωτέρω διακήρυξη η  ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης κατέθεσε σήμερα με την υπογραφή της παρούσας την υπ΄αρίθμ. 

_____________________ εγγυητική επιστολή της 

_____________________________________________, ποσού ευρώ #.............................#, το 

οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής  συμβατικής αξίας, μη 
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συμπεριλαμβανομένων των νομίμων επιβαρύνσεων, με χρόνο ισχύος αορίστου χρόνου έως 

_______________________________ 

3.2.  Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

4.1.   Η αμοιβή ορίζεται έως το  συνολικό ποσό των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και 

…………..Ευρώ (………€)(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων . 

  Η τιμή θα καθορίζεται σύμφωνα με την παρεχόμενη  έκπτωση  της προσφοράς του προμηθευτή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης την ημέρα 

παράδοσης  όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών  

του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας για κάθε Περιφερειακή ενότητα (Νομό). 

 
4.2. Ρητά συνομολογείται ότι ο καθορισμός του ύψους της παραπάνω αμοιβής έγινε αβίαστα και 

με αμοιβαία παραδοχή των συμβαλλόμενων μερών, ο Ανάδοχος δε, δηλώνει ότι θεωρεί το ποσό 

αυτό  εύλογο, δίκαιο, αληθή και ανταποκρινόμενο στην προμήθεια που αναλαμβάνει να εκτελέσει. 

4.3.  Για την εξόφληση του ο Ανάδοχος θα εκδίδει ξεχωριστά τιμολόγια στα στοιχεία του κάθε 

θεραπευτικού προγράμματος/Μονάδας του ΚΕΘΕΑ, ύψους ανάλογου με το προσφερόμενο είδος 

που θα παραδίδει. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή 

του Δελτίου πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), η 

προσφερόμενη έκπτωση ανά λίτρο, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου και την 

υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και η τελική αξία μετά την έκπτωση.    

4.4.   Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας  θα γίνει σε ΕΥΡΩ. 

 

4.5.  Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παραλαβή του υπό 

προμήθεια είδους, του νόμιμου Παραστατικού και κατόπιν κατάθεσης αποδεικτικού φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.  
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4.6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε κάθε παράδοση να καταθέτει Πίνακα μέσης διαμορφούμενης τιμής 

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας 

 

4.7.  Η πληρωμή των τιμολογίων  θα γίνεται από τα κατά τόπους προγράμματα /μονάδες του 

ΚΕΘΕΑ. 

 

4.8. Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

προσφέροντα,  όπως ενδεικτικά μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή 

απασχόληση, έξοδα Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον 

ασφαλιστικό φορέα για ασφάλιση του προσωπικού, πάσης φύσεως εισφορές προς τρίτους, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κάθε άλλη κράτηση, φόρος, τέλη τα οποία ισχύουν κατά 

την ημέρα της πληρωμής και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος 

για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη βαρύνουν 

τον Ανάδοχο.    

 

4.9. Στο καθαρό ποσό της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις 

προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και την παρακράτηση του 

φόρου εισοδήματος. 

 

α) Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ: 0,10%    

 

β) ψυχική υγεία 2% 

 

γ)   Φόρος :  1% (καύσιμα)  

 

4.10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι η ως άνω παρεχόμενη έκπτωση θα παραμείνει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή 

αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της απρόοπτης 

μεταβολής συνθηκών (άρθρο 388 Α.K). 
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 ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ, ως 

εξής: 

 

1 Στην έδρα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου προγράμματος/μονάδας με ευθύνη και έξοδα 

του προμηθευτή εντός 48 ωρών από την γραπτή παραγγελία. 

2 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος αρνηθεί την προμήθεια  του 

πετρελαίου ή παραδώσει αυτό με καθυστέρηση (πέραν των 24 ωρών) ή σε περίπτωση 

απόρριψης του προς παράδοση πετρελαίου από την επιτροπή Παραλαβής και μη 

αντικατάστασής του στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το ΚΕΘΕΑ μπορεί να αγοράσει αυτό ή 

αντίστοιχο προϊόν από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές 

και την ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του ως άνω Παρατηρητηρίου) 

οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου 

εμπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία 

αυτή, βαρύνουν τον Ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση του 

ΚΕΘΕΑ. 

3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου 

θέρμανσης και ο έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Ανάδοχο θα 

γίνεται από αρμόδιες επιτροπές που θα συσταθούν. 

4 Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας 

των καυσίμων ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους εργαστηριακά, 

όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.    Η  εκάστοτε επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει δειγματοληψία έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 

συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης. Σε περίπτωση 

παράδοσης - παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις 

προδιαγραφές θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

5 Οι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση: 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 

τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. 

6 Το ΚΕΘΕΑ για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο, επιβάλει 

τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Κάθε απαίτηση του ΚΕΘΕΑ κατά του Αναδόχου, 
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θα κρατείται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΚΕΘΕΑ, απ’ τα ποσά που έχει 

να λάβει ο Ανάδοχος, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

6.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών.  

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας και να λαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει την πρόκληση  ατυχήματος, ευθυνόμενος 

αποκλειστικά αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός (ατύχημα, τραυματισμό, 

βλάβη, κ.λ.π) τυχόν συμβεί στο προσωπικό του ή οποιοδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση της 

προμήθειας που αναλαμβάνει. 

6.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει ο ίδιος την προμήθεια  με δικά του μέσα, 

εξοπλισμό, προσωπικό και δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεσή της σε οποιονδήποτε 

τρίτο. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την 

πληρωμή σε κάθε τρίτον.  

6.4. Ο Ανάδοχος έχει την ποιοτική–ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

πετρελαίου θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές των κτιρίων του ΚΕΘΕΑ και 

έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την 

ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για 

μεγαλύτερη ποσότητα και είναι υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη την 

ποσότητα που παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. Το ΚΕΘΕΑ δεν αποζημιώνει, ούτε 

συμμετέχει στα έξοδα και τις δαπάνες ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της 

εναπομείναντας ποσότητας που παρέμεινε στο βυτιοφόρο ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το 

περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή. 

6.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 Να  τηρεί με επιμέλεια τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις, οδηγίες, εγκυκλίους, κανονισμούς, 

Άδεια και γενικά όλες τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφαλή και 

περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, έχοντας την πλήρη 

και αποκλειστική ευθύνη για κάθε τυχόν παράβαση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι ο μόνος και 
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αποκλειστικός υπεύθυνος για όλες τις ποινικές ή/και αστικές ευθύνες που τυχόν προκύψουν σε 

περίπτωση παράβασης των ισχυουσών διατάξεων εκ μέρους του ή εκ μέρους του προσωπικού 

ή/και των συνεργατών του. 

● Να διαθέτει σε ισχύ την Άδεια για εμπορία και διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης,  ή/και να 

εκδώσει πάσης φύσεως άδειες ή/και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της 

προμήθειας που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος ενώ η διακίνηση και η παράδοση του 

πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί 

όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία, σωματική βλάβη ή/και ο μη γένοιτο 

θάνατο του προσωπικού ή/και συνεργατών ή/και οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν συμβεί 

συνεπεία ατυχήματος κατά την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας. 

6.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

 Ο Ανάδοχος και το προσωπικό ή/και οι συνεργάτες που θα απασχολήσει για την εκτέλεση 

του έργου που αναλαμβάνει με το παρόν, υποχρεούνται να τηρούν πλήρη εχεμύθεια και να μην 

γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο και να κρατούν εμπιστευτική κάθε πληροφορία που 

τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους κατά την διάρκεια της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 

έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του ΚΕΘΕΑ για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με 

βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

8.1.  Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επικαλεσθεί αδυναμία για την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης λόγω ανωτέρας  βίας,  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από τότε  που  

έλαβε χώρα  το γεγονός που συνιστά  ανωτέρα  βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτό και να 

προσκομίσει στο ΚΕΘΕΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματός της να επικαλεστεί 
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τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για την μη εκπλήρωση των συμβατικών της 

υποχρεώσεων. 

8.2.  Το ΚΕΘΕΑ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 

γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από την ΑΝΑΔΟΧΟ, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης αυτής της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

9.1. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία του, που ενδεχομένως 

προκληθεί σε αυτό σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή των 

Παραρτημάτων της από πλευράς Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν 

για την υλοποίηση της προμήθειας.  

9.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του το ΚΕΘΕΑ, αναλαμβάνοντας 

το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ 

μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε 

κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς του με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση 

της Σύμβασης και την υλοποίηση της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΕΘΕΑ τον 

ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω 

διαφορά αφορά την εκτέλεση της προμήθειας που ανέλαβε ο Ανάδοχος.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ 

 

10.1.  Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

α.  Εάν ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες 

οχλήσεις του ΚΕΘΕΑ. 

β.  Εάν ο Ανάδοχος εκχωρήσει τη Σύμβαση χωρίς την άδεια του ΚΕΘΕΑ.  

γ.   Εάν ο Ανάδοχος 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 αυτήν την περίπτωση το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το  

      δικαίωμα να αναζητήσει τυχόν ζημιά προερχόμενη από το γεγονός αυτό. 
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δ.  Εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

ε.  Εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

 

10.2.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους του ΚΕΘΕΑ έγγραφης καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, το ΚΕΘΕΑ δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 

τάξει εύλογη (κατ’ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα 

της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν 

το ΚΕΘΕΑ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση  

θεραπευθείσα. 

 

10.3.  Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του  ΚΕΘΕΑ ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης της 

σύμβασης το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να  αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς την ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ 

τους υποχρεώσεων. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ 

της Σύμβασης, εκτός των αναφερομένων, καταπίπτει η δοθείσα εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης υπέρ του ΚΕΘΕΑ 

 

10.4.  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα πριν την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση, αζημίως.  

 

10.5.  Επίσης, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι΄αυτό τη σύμβαση 

πριν τη λήξη της για οποιοδήποτε λόγο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

προ ενός(1) μηνός, καταβάλλοντας μόνο την αμοιβή που αντιστοιχεί στα παραδοθέντα είδη 

μέχρι το χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης  

 

10.6. Η Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση αποκλειστικά και μόνο σε 

περίπτωση που το ΚΕΘΕΑ, δεν καταβάλλει το νόμιμο τίμημα, όπως  αυτό καθορίζονται στο 

άρθρο  4 της παρούσης σύμβασης χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε 

άλλης αποζημίωσης από πλευράς ΚΕΘΕΑ. 
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10.7.  Η καταγγελία της Σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί πριν την καταγγελία 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

11.1.  Στη παρούσα επισυνάπτονται: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Διακήρυξη υπ’αρίθμ. ……… Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Αναλυτική Τεχνική Προσφορά –Πινάκες Συμμόρφωσης , όπως αυτό 

κατατέθηκε με την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   : Οικονομική Προσφορά ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων, 

συμφωνείται ότι θα υπερισχύουν οι όροι της υπ΄αρ…….. Διακήρυξης  και της παρούσας σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

12.1.  Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.  

 

12.2.  Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά, χωρίς προσφυγή στα 

Δικαστήρια, κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή και μετά τη λήξη της, εφόσον θα απορρέει απ’ αυτήν. 

 

12.3.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 

12.4. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …….. 

Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 

 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.∆. 60/2007, Π.∆. 118/2007, άρθρα 79 - 85 Ν. 

2362/1995 κ.λ.π.). Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 
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δικαιωµάτων του ΚΕΘΕΑ, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

12.5.  Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν 

τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα 

δικαιώματα αυτά. 

 

12.6. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι 

συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν 

γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών. 

 

12.7. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 

μόνον εγγράφως, μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

ΚΕΘΕΑ. 

 

Σημειώνεται ότι το παρόν κείμενο περιέχει τις ελάχιστες διατάξεις και θα διέπεται από τις 

ισχύουσες ρυθμίσεις που διέπουν το ΚΕΘΕΑ. 

 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία, 

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, όπως εδώ παρίστανται και 

εκπροσωπούνται εκ των οποίων το ΚΕΘΕΑ έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο  έλαβε ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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