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Προκήρυξη σύμβασης
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. κωδικός: 630 77
Σημείο(α) επαφής: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2374350132

Υπόψη: ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Otakas1@otenet.gr

Φαξ: +30 2374350158

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.kassandra.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) _____
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) _____
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) _____
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα A.I)

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ)

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ)

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία /Γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία /Γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
Άλλη: (να προσδιοριστεί)
I.3) Κύρια δραστηριότητα
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Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλη: (να προσδιοριστεί)
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
ναι
όχι
περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α
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Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή :
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο
αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις αγορές
Έργα
Εκτέλεση
Μελέτη και εκτέλεση
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε
μέσα, έργου που ανταποκρίνεται
στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες
αρχές απαιτήσεις

Προμήθειες
Αγορά
Χρηματοδοτική μίσθωση
Ενοικίαση
Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών

Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: _____
Δείτε παράρτημα Γ1 για τις
κατηγορίες υπηρεσιών

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS: EL527
II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
(ΔΣΑ):
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο : (κατά περίπτωση)
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
Αριθμός : _____
ή
(κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός : _____ συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Διάρκεια σε έτη : _____ ή σε μήνες : _____
Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη :
_____

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου (κατά περίπτωση,
μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : _____ Νόμισμα :
ή
Εύρος: μεταξύ : _____ : και : _____ : Νόμισμα :
Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν : (εάν είναι γνωστό)
_____
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II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ(Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια καυσίμων[ σε πετρέλαιο θέρμανσης,πετρέλαιο κίνησης
και αμόλυβδη βενζίνη] για τα οχήματα και μηχανήματα έργων και μηχανημάτων και πετρελαίου θέρμανσης για
τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Κασσάνδρας και των νομικών προσώπων του για τα έτη
2017-2018-2019 για τους φορείς του Δήμου.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
09134100
09132100

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

09135100
II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA) :
ναι
όχι
II.1.8) Τμήματα:
τα τμήματα)

(για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα χρησιμοποιήστε το παράρτημα Β τόσες φορές όσα και

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:
ναι
(εάν ναι) Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για
ένα τμήμα

όχι

ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές :
ναι
όχι
II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των ανανεώσεων και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 339.550,090 ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 62.702,16 ΛΙΤΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 318.223,88 ΛΙΤΡΑ
(κατά περίπτωση, μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ : _____ Νόμισμα :
ή
Εύρος: μεταξύ : _____ : και : _____ : Νόμισμα :
II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης : (κατά περίπτωση)
Δικαιώματα προαίρεσης :
ναι
όχι
(εάν ναι) Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10 %(ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ6 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ν.4412/2016)
(εάν είναι γνωστό) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
σε μήνες : 7 ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
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II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις : (κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί:
ναι
όχι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: (εάν είναι γνωστό) _____ ή Εύρος: μεταξύ : _____ και: _____
(εάν είναι γνωστό) Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: _____ ή σε ημέρες: _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης:
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες: _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: 01/03/2018 (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: 31/08/2020 (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις: (κατά περίπτωση)
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους 2% (δύο τοις
εκατό ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού του κάθε φορέα-οµάδας εκτός Φ.Π.Α. {άρθρο 72 παρ. 1α του
ν.4412/16, που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (9.718,00€) για τους
συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα Δήμος Κασσάνδρας (σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό και την αναλυτική προμέτρηση) ΟΜΑ∆Α Α (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης,
αμόλυβδη βενζίνη), στο ποσό των δύο χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ (2.097,00€) για τους συµµετέχοντες µόνο
για τον προϋπολογισμό του φορέα ΚΕΔΗΚ για(πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),στο
ποσό των ενενήντα επτά ευρώ (2.097,00 €, για τους συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα
ΑΟΔΚ στο ποσό των ενενήντα επτά ευρώ (97,00 €) για τον προϋπολογισμό του φορέα ΑΟΔΚ, στο ποσό των
χιλίων τριακοσίων εξήντα ευρώ (1.360,00€) για τους συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα
Α/θμια Σχολική Επιτροπή για(πετρέλαιο θέρμανσης),στο ποσό των χιλίων είκοσι ευρώ (1.020,00€) για τους
συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα Β/θμια Σχολική Επιτροπή για(πετρέλαιο θέρμανσης)
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς (προσφέροντες) συμμετέχουν σε περισσότερες της µίας οµάδας-φορέα ή στο
σύνολο των οµάδων, τότε η εγγυητική επιστολή θα είναι το άθροισµα των ως άνω απαιτούμενων εγγυητικών
επιστολών των οµάδων που συμμετέχουν και συγκεκριμένα 14.291,44 €, ή ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για
κάθε οµάδα-φορέα στην οποία συμμετέχουν.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις
διέπουν:
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση Είδος διαδικασίας
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, µε κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάση της τιµής σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016:
α) µε το σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόµιµα διαµορφούµενης Μέσης Τιµής λιανικής
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών υγρών
καυσίµων του ΥΠΑΝ για τα υγρά καύσιµα του πετρελαίου θέρµανσης και της αμόλυβδης βενζίνης
β) µε το σύστηµα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της νόµιµα διαµορφούµενης Μέσης Τιµής
Χονδρικής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως διαµορφώνεται από το Παρατηρητήριο
Τιµών υγρών καυσίµων του ΥΠΑΝ για τα υγρά καύσιµα του πετρελαίου κίνησης και
Ο διαγωνισµός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από σύντμηση προθεσµία τριάντα ημερών (άρθρο 27 παρ.4 του ν 4412/2016) από την αποστολή της
διακήρυξης στην Επίσηµη Εφημερίδα της ΕΕ προς δημοσίευση.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 886.069,55 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:714.572,22€πλέονΦΠΑ:171.497,332€).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι: ο ∆ήµος Κασσάνδρας και τα Νοµικά του Πρόσωπα
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(ΚΕΔΗΚ, ΑΟΔΚ,ΟΠΑΝ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. του κάθε φορέα του προϋπολογισµού τους
για τα οικονοµικά έτη 2017-2018-2019.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προµήθεια καυσίµων, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης (diesel), αµόλυβδη βενζίνη για
τα οχήµατα, μηχανήματα έργων και γενικά μηχανών, και πετρέλαιο θέρµανσης για τις ανάγκες των κτιριακών
εγκαταστάσεων του ∆ήµου Κασσάνδρας και των νοµικών προσώπων του για τα έτη 2017-2019 για τις ανάγκες
των παρακάτω φορέων :
1. Για τον ∆ήµο Κασσάνδρας
Των Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας καθαρού ποσού 485.894,80 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 116.614,75
και τελικού ποσού 602.509,55 €
α )Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης εκτιμώμενης ποσότητας : 129.050,00 lt (cpv: 09135100-5)
και προϋπολογισµού 136.018,70 €.
β )Προµήθεια βενζίνης αμόλυβδης εκτιμώμενης ποσότητας 53.550,00 lt (cpv: 09132100-4) και
προϋπολογισµού 83.002,50 €.
γ ) Προµήθεια πετρελαίου κίνησης εκτιμώμενης ποσότητας 295.100,00 lt ( cpv: 09134100-8) και
προϋπολογισµού 383.488,35 €.
2. Για Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και διακριτικό
τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» καθαρού ποσού 104.838,71 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 25.161,29 € και τελικού ποσού
130.000,00 €
α )Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης εκτιμώμενης ποσότητας : 49.173,88 lt (cpv: 09135100-5) και
προϋπολογισµού 50.000,00 €.
β ) Προµήθεια βενζίνης αμόλυβδης εκτιμώμενης ποσότητας 5.136,63 lt (cpv: 09132100-4) και προϋπολογισµού
10.000,00 €.
γ ) Προµήθεια πετρελαίου κίνησης εκτιμώμενης ποσότητας 44.450,09 lt ( cpv: 09134100-8) και προϋπολογισµού
70.000,00 €.
3. Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» καθαρού ποσού 4.838,71 €
πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 1.161,29 € και τελικού ποσού 6.000,00 €
α ) Προµήθεια βενζίνης αμόλυβδης εκτιμώμενης ποσότητας 4.015,53 lt (cpv: 09132100-4) και
προϋπολογισµού 6.000,00 €.
4. Του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας καθαρού ποσού
68.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 16.320,00 € και τελικού ποσού 84.320,00 €
Για την Α΄θµια Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κασσάνδρας προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης ( cpv :
09135100-5) εκτιμώμενης ποσότητας : 80.000,00lt και προϋπολογισµού : 84.320,00,€.
5. Του Ν.Π. με την επωνυμία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ καθαρού ποσού
51.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 12.240,00 € και τελικού ποσού 63.240,00 €.
Για την Β΄θµια Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κασσάνδρας προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης ( cpv : 09135100-5)
εκτιμώμενης ποσότητας :60.000,00lt και προϋπολογισµού :63.240,00 €.
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε 4 Τμήματα και 5 Φορείς Προµηθειών ( πετρέλαιο θέρµανσης, βενζίνη
αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης ). Οι συµβάσεις που θα υπογράφουν µε τον ανάδοχο ή τους αναδόχους

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση: (κατά περίπτωση)
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτηµα
Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους Άρθρου 18 παρ.2 του
Ν.4412/16.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι: (κατά περίπτωση)
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους :
(εάν ναι) Περιγραφή των ειδικών όρων:

ναι

όχι

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι τα ακόλουθα:
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• η Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήματα της (ενδεικτικός προϋπολογισµός, τεχνική έκθεση-τεχνικές
προδιαγραφές, Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων και Τιµολόγιο) που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής .
• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ)
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσηµη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια ή ιδιωτικά ή δικαστικά έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µμεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί
δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε ιδιωτικού ή δηµόσιου ή δικαστικού εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόµιµο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη
της Σ∆Σ 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκομερίδια ή µερίσµατα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. ,∆ΟΥ που υπάγονται και τη διεύθυνση
του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτόσημου, η)
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που ασκούν την εµπορία των υπό προµήθεια ειδών και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα µέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή διακρατικές σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 4 του ν.4412/16.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους 2% (δύο τοις
εκατό ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού του κάθε φορέα-οµάδας εκτός Φ.Π.Α. {άρθρο 72 παρ. 1α του
ν.4412/16, που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (9.718,00€) για τους
συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα Δήμος Κασσάνδρας (σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό και την αναλυτική προμέτρηση) ΟΜΑ∆Α Α (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης,
αμόλυβδη βενζίνη), στο ποσό των δύο χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ (2.097,00€) για τους συµµετέχοντες µόνο
για τον προϋπολογισμό του φορέα ΚΕΔΗΚ για(πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη),στο
ποσό των ενενήντα επτά ευρώ (2.097,00 €, για τους συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα
ΑΟΔΚ στο ποσό των ενενήντα επτά ευρώ (97,00 €) για τον προϋπολογισμό του φορέα ΑΟΔΚ, στο ποσό των
χιλίων τριακοσίων εξήντα ευρώ (1.360,00€) για τους συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα
Α/θμια Σχολική Επιτροπή για(πετρέλαιο θέρμανσης),στο ποσό των χιλίων είκοσι ευρώ (1.020,00€) για τους
συµµετέχοντες µόνο για τον προϋπολογισμό του φορέα Β/θμια Σχολική Επιτροπή για(πετρέλαιο θέρμανσης)
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς (προσφέροντες) συμμετέχουν σε περισσότερες της µίας οµάδας-φορέα ή στο
σύνολο των οµάδων, τότε η εγγυητική επιστολή θα είναι το άθροισµα των ως άνω απαιτούμενων εγγυητικών
επιστολών των οµάδων που συμμετέχουν και συγκεκριμένα 14.291,44 €, ή ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για
κάθε οµάδα-φορέα στην οποία συμμετέχουν.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4 & 2.2.8
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/
∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις Ανωνύµων Eταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύµφωνα
µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπομένη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συμφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά µε άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούμενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύµβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελτικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης
δηµοσίων έργων ή συµβάσεων προµηθειών και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εμπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.42 µπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα μέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
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2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προµήθειας. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελµατικά ή εµπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορική ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. και καλούνται να προσκοµίσουν κατά
την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
• Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εµπορικού μητρώου, µε πιστοποίηση της εγγραφής για το
συγκεκριμένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δηµόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και θα καλύπτει την άσκηση των
δραστηριοτήτων κατά το υπό αναφορά έτος.
Ειδικότερα, για το πετρέλαιο κίνησης πέραν του ως άνω πιστοποιητικού οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να
διαθέτουν
α) Τα Νοµικά Πρόσωπα :
Ι) άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ σύµφωνα µε το 6Ο
άρθρο του Ν.3054/2002 ή
ΙΙ) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
β) Τα Φυσικά Πρόσωπα: άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της
3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
γ)Συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε µέλη:
Ι) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄
σύµφωνα µε το 6Ο άρθρο του Ν.3054/2002 ή
2 Όπως προηγούμενη υποσημείωση
ΙΙ) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου ή
ΙΙΙ) Φυσικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
Για την αµόλυβδη βενζίνη & Πετρέλαιο Θέρµανσης
α) Tα Νοµικά Πρόσωπα :
Ι) άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ σύµφωνα µε το 6Ο
άρθρο του Ν.3054/2002 ή
ΙΙ) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
ΙΙΙ) άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας Αμόλυβδης
βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002.
Β)ΦυσικάΠρόσωπα:
Ι) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου, ή
ΙΙ) άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας Αμόλυβδης
βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002.
γ)Συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε µέλη:
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Ι) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄
σύµφωνα µε το 6Ο άρθρο του Ν.3054/2002 ή
ΙΙ) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου ή
ΙΙΙ) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας
Αμόλυβδης βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002, ή
ΙV) Φυσικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της
3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου ,ή
V) Φυσικά Πρόσωπα µε άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας
Αμόλυβδης βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ),
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της σύµβασης και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις
οδηγίες του Παραρτήματος 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,αναρτώνται οδηγίες
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ].
Καθώς ο διαγωνισµός αναφέρεται σε ξεχωριστούς συστηµικούς, για κάθε οµάδα θα συμπληρώνεται ξεχωριστό
ΕΕΕΣ.
Το eΕΕΕΣ αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και υποβάλλεται
σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:
3 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης
σύμβασης
• Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ,
το οποίο η αναθέτουσα αρχή είτε έχει ενσωματώσει στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιήσει µέσω αυτής
στους οικονοµικούς φορείς, είτε το έχει αναρτήσει ψηφιακά υπογεγραμμένο ξεχωριστά, ως αναπόσπαστο µέρος
της διακήρυξης µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου τύπου PDF, ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
• Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικά από την Αναθέτουσα Αρχή στον διαγωνισµό, αρχείο XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή
αρχείου PDF.
Ειδικότερα :
(α) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αντλήσουν το επικουρικό αρχείο ΧΜL που έχει αναρτηθεί στον παρόντα
διαγωνισµό στο ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσουν αρχικά τοπικά στον Η/Υ τους και στη συνέχεια να μεταβούν στην
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
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Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξουν «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσουν («ανεβάσουν») το αρχείο
του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που άντλησαν από τον διαγωνισµό στο ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνουν και επιλέγουν ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.
(γ) Στη συνέχεια επιλέγουν «Εκτύπωση» προκειμένου το αρχείο PDF να παραχθεί έµµεσα από την υπηρεσία
eΕΕΕΣ. Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογιστικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία
αυτή µπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από
εξειδικευμένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
(δ) Κατόπιν υπογράφουν ψηφιακά το ως άνω pdf έγγραφο και το υποβάλλουν στο φάκελο της προσφοράς του
µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου Xml στον χώρο του δ/σµού, οι
οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), να δημιουργούν το EΕΕΣ να συμπληρώνουν
µε ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον παρόντα διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον δ/σµό.
Για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ οι διαγωνιζόμενοι µπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες
από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
καθώς
Α. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο διαγωνισµό και δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει
ένα (1) ΕΕΕΣ
Β. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο διαγωνισµό, αλλά στηρίζεται στις
ικανότητες µίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει
να µεριµνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαµβάνει το δικό του ΕΕΕΣ µαζί µε χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται
οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
Γ. Στην περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό από κοινού οµίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισµών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονοµικό φορέα που
μετέχει στην ένωση , χωριστό ΕΕΕΣ.
∆. Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους.
Επίσης σε περίπτωση που προτίθεται να αναθέσει τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης το οποίο υπερβαίνει το
30% της συνολικής αξίας της σύµβασης στον/στους υπεργολάβο/υς, τότε αυτοί υποχρεούνται στην υποβολή
ξεχωριστού EEEΣ.
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς
εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυµων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρείας
(δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύµφωνα µε το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία)
ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά
Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής
επιχείρησης πρόσωπα καθώς επίσης και από όλους όσους έχουν προς τούτο υποχρέωση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και της παρούσας διακήρυξης, και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση
υπογραφής στην έντυπη µορφή τους.
Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ή ξεχωριστό ΕΕΕΣ
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα. Η υποχρέωση
υπογραφής πέραν των ως άνω αναφερόμενων προσώπων , αφορά ιδίως τα άτοµα που αναφέρονται στο
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές µορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και
Α.Ε. και συγκεκριµένα α) στις περιπτώσεις των ΕΠΕ. ΟΕ,ΕΕ τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις των ΑΕ, τον
∆/ντα Σύμβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις τους νοµίµους εκπροσώπους.
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(Οράτε και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ – καθώς και Συχνές ερωτήσεις- Απαντήσεις της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
– αριθµ. 38)
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του Διαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ µε τη χρήση του αρχείου .pdf
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/20164.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)5.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.46.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται ΕΕΕΣ του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
4 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
5 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
6 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν.
4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν7.
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδρομής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονοµικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου εκδόσεως του
τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
μειοδότη ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονοµικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις Ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
β1) για την Παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας εκδόσεως του τελευταίου εξαµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη.
β2) για τις Παραγράφους 2.2.3.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος.
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Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού οργανισμού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού
οργανισμού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών8, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου τους]:
7 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
8 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονοµαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ
30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονοµαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρµόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των
µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» 9.και
∆) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού οργανισμού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εµπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
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µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εµπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού ή εµπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό
ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εµπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
Επιπλέον για το πετρέλαιο κίνησης (οµάδα Γ) πέραν του ως άνω πιστοποιητικού οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται να
προσκοµίσουν :
α) Τα Νοµικά Πρόσωπα :
Ι) άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ σύµφωνα µε το 6Ο
άρθρο του Ν.3054/2002 ή
9 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
ΙΙ) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
β) Τα Φυσικά Πρόσωπα: άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της
3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
γ)Συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε µέλη:
Ι) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄
σύµφωνα µε το 6Ο άρθρο του Ν.3054/2002 ή
ΙΙ) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου ή
ΙΙΙ) Φυσικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
Για την αµόλυβδη βενζίνη ( οµάδα Β) & Πετρέλαιο Θέρµανσης (οµάδα Α)
α) Tα Νοµικά Πρόσωπα :
Ι) άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ σύµφωνα µε το 6Ο
άρθρο του Ν.3054/2002 ή
ΙΙ) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου.
ΙΙΙ) άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας Αμόλυβδης
βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002.
Β)ΦυσικάΠρόσωπα:
Ι) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου
άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου, ή
ΙΙ) άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας Αμόλυβδης
βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002.
γ)Συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε µέλη:
Ι) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄
σύµφωνα µε το 6Ο άρθρο του Ν.3054/2002 ή
ΙΙ) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της 3ης
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου ή
ΙΙΙ) Νοµικά Πρόσωπα µε άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας
Αμόλυβδης βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002, ή
ΙV) Φυσικά Πρόσωπα µε άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της
3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002 σε συνδυασµό µε την 8η παράγραφο του ίδιου άρθρου ,ή
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V) Φυσικά Πρόσωπα µε άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης & άδεια Λιανικής Εµπορίας
Αμόλυβδης βενζίνης ,σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν.3054/2002

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
προσόντων: (κατά περίπτωση)
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικές και
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικές και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5. οι οικονοµικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο 2.2.5. οι οικονοµικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο
ή απόσπασµα του ισολογισμού της επιχείρησης
ή απόσπασµα του ισολογισμού της επιχείρησης
(εφόσον υποχρεούνται εκ του Νόµου κατά τις τρεις
(εφόσον υποχρεούνται εκ του Νόµου κατά τις τρεις
προηγούμενες τους έτους του διαγωνισµού οικονοµικές προηγούμενες τους έτους του διαγωνισµού οικονοµικές
χρήσεις (2014-2015-2016), αλλιώς δήλωση περί του
χρήσεις (2014-2015-2016), αλλιώς δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
καθώς
καθώς
και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα
και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα
τα υπό προµήθεια είδη, κατά τις τρεις προηγούμενες
τα υπό προµήθεια είδη, κατά τις τρεις προηγούμενες
του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις
του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις
(2014-2015-2016).
(2014-2015-2016).

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων: (κατά περίπτωση)

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
Β.5. Για την απόδειξης της συμμόρφωσης τους µε
παραγράφου 2.2.6. οι οικονοµικοί φορείς προσκομίζουν πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονοµικοί φορείς
κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες
προσκομίζουν πιστοποιητικά από επίσηµα ινστιτούτα
παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα ποιότητας µε τα οποία βεβαιώνεται και ειδικότερα:
το είδος, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες
α) η καταλληλότητα των προϊόντων, η τήρηση
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης και οι
προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά
παραλήπτες δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα: α) στην
ISO 9001 β) η δημιουργία συστήματος για την
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο
περιβαλλοντική διαχείριση κατά ISO: 14.001 γ) το
τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά
πρότυπο για το σύστηµα διαχείρισης της υγείας και την
έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα
ασφάλεια στην εργασία κατά OHSAS: 18.001.
αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των
ειδών β) στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει
στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε
επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης
2) επίσης περιγράφουν αναλυτικά τον τεχνικό
εξοπλισµό της επιχείρησής τους

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις: (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης
III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών:
III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
(εάν ναι) Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις :
_____

ναι

όχι

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
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Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:
ναι
όχι
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Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας:
IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός
Κλειστός
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
_____

Με διαπραγμάτευση

Επισπευσμένη με
διαπραγμάτευση

Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί (εάν συντρέχει περίπτωση, στο
πλαίσιο ορισμένων ειδών διαδικασίας με διαπραγμάτευση) :
ναι
όχι
(εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων
που έχουν ήδη επιλεγεί, στο τμήμα VI.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες)
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:
_____

ανταγωνιστικό διάλογο
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή
να συμμετάσχουν: (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων: _____
ή
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: _____ και (κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός _____
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
_____

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
(διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών :
ναι
όχι
IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης (σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α))
Χαμηλότερη τιμή
ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόμενα
από τη στάθμισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθμισή
τους για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια
Στάθμιση Κριτήρια
Στάθμιση
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Κριτήρια
4. _____
5. _____

Στάθμιση
_____
_____

Κριτήρια
9. _____
10. _____

Στάθμιση
_____
_____

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ναι

όχι

(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
_____
IV.3) Διοικητικές πληροφορίες:
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: (κατά περίπτωση)
_____

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση:
ναι
όχι
(εάν ναι)
Προκαταρκτικής προκήρυξης

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: _____ της: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις(κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου: (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ημερομηνία: 31/12/2017 Ώρα: _____
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου
ναι
όχι
(εάν ναι, μόνο ποσά) Τιμή: _____ Νόμισμα: _____
Όροι και μέθοδοι πληρωμής:
_____

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Ημερομηνία: 31/12/2017 Ώρα: _____
IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
επιλεγμένους υποψηφίους: (εάν είναι γνωστό, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και
στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία: ______
IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:
EL
Άλλη:
_____
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IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
έως: : ______
ή
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία : 08/01/2018
(ηη/μμ/εεεε) Ώρα
(κατά περίπτωση)Τόπος: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ/ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) :
ναι
όχι
(εάν ναι) Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών:
_____
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: (κατά περίπτωση)
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση :
ναι
όχι
(εάν ναι) εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
_____

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
ναι
όχι
(εάν ναι) αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα):
_____

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: (κατά περίπτωση)
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/
∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις Ανωνύµων Eταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής:
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. κωδικός: 630 77

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2374350161
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: teckas1@gmail.com

Φαξ: +30 2374350111

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.kassandra.gr
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία: _____
Ταχ. Διεύθυνση: _____
Πόλη: _____

Ταχ. κωδικός: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ: _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) _____
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: (συμπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3)
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 26η
Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.∆
39/17 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική
προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του,
σύµφωνα µε το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του
αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται µετά την πάροδο
15 ηµερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο
Παράρτηµα I του Π.∆ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 Π∆ 39/17).
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συμπλήρωση της ειδικής φόρµας του Συστήµατος
και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη
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∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν 4412/16 και του Π∆
39/2017

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Επίσημη επωνυμία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. κωδικός: 630 77

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2374350161
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: teckas1@gmail.com

Φαξ: +30 2374350111

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.kassandra.gr
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
01/12/2017 (ηη/μμ/εεεε) - ID:2017-170116
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Παράρτημα Α

Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής

I) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) ΕΛΛΑΔΑ GR
527

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

Ταχ. κωδικός: 63077

Σημείο(α) επαφής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2374350132

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: teckas1@gmail.com

Φαξ: +30 2374350158

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) www.kassandra.gr
II) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και
συμπληρωματικά έγγραφα
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ταχ. κωδικός: 63077

Σημείο(α) επαφής: _____

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2374350132

Υπόψη: _____
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: teckas1@gmail.com

Φαξ: +30 2374350158

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) www.kassandra.gr
III) Διευθύνσεις και σημεία επαφής για την αποστολή προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

Ταχ. κωδικός: 63077

Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2374350143

Υπόψη: ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr

Φαξ: +30 2374350109

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/
scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=130632519898

IV) Διεύθυνση της άλλης αναθέτουσας αρχής για λογαριασμό της οποίας προβαίνει στην αγορά η
αναθέτουσα αρχή
Επίσημη επωνυμία

_____

Ταχ. Διεύθυνση:

_____

Πόλη

_____

Χώρα

_____

Εθνικό αναγνωριστικό ( εάν είναι
γνωστό ): _____
Ταχ. κωδικός _____

-------------------- (Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α τμήμα IV όσες φορές είναι απαραίτητο) --------------------
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
Τμήμα αριθ : 1
Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
1) Σύντομη περιγραφή:
1ος προϋπολογισμός προμήθειας καυσίμων υπηρεσιών του Δημου Κασσάνδρας (πετρέλαιο θέρμανσηςκίνησης ,αμόλυβδη)

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
09134100
09132100

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

09135100
3) Ποσότητα ή έκταση:
477.700 ΛΙΤΡΑ (129.050 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,295.100 ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 53.550 ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 485894.80

Νόμισμα: EUR

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
Τμήμα αριθ : 2
Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΚΕΔΗΚ) ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
1) Σύντομη περιγραφή:
2ος Προϋπολογισμός προμήθειας καυσίμων ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΚΕΔΗΚ) ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ(πετρέλαιο θέρμανσης-κίνησης,αμόλυβδη)

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
09134100
09132100

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

09135100
3) Ποσότητα ή έκταση:
98.760,60 ΛΙΤΡΑ
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 104838.71

Νόμισμα: EUR

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
Τμήμα αριθ : 3
Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΑΟΔΚ)
1) Σύντομη περιγραφή:
3ος Προϋπολογισμός προμήθεια καυσίμων Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας
(βενζίνη αμόλυβδη)

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
09134100
09132100

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

09135100
3) Ποσότητα ή έκταση:
4.015,53 ΛΙΤΡΑ
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 4838.71

Νόμισμα: EUR

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
Τμήμα αριθ : 4
Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(Α΄ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
1) Σύντομη περιγραφή:
4ος Προϋπολογισμός προμήθειας καυσίμων Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας (πετρέλαιο θέρμανσης)

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
09134100
09132100

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

09135100
3) Ποσότητα ή έκταση:
80.000 ΛΙΤΡΑ
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 68000.00

Νόμισμα: EUR

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Β

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018-2019
Τμήμα αριθ : 5
Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠ.(Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2019
1) Σύντομη περιγραφή:
5ος Προϋπολογισμός προμήθειας καυσίμων του Νομικού προσώπου ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ(πετρέλαιο θέρμανσης)

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
09134100
09132100

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

09135100
3) Ποσότητα ή έκταση:
60.000 ΛΙΤΡΑ
(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά) Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ: 51000.00

Νόμισμα: EUR

ή
Εύρος: μεταξύ : _____

και: _____

Νόμισμα:

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση: (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες : _____ ή σε ημέρες : _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη: ______ (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση: ______ (ηη/μμ/εεεε)
5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
_____
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Παράρτημα Γ1 – Γενικές συμβάσεις

Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης
Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Αριθμός
κατηγορίας [1]

Αντικείμενο

1

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εξαιρουμένης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

3

Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

4

Χερσαία [3] και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

6

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b)Τραπεζικές και
επενδυτικές υπηρεσίες [4]

7

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5]

9

Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες

12

Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς
υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών
δοκιμών και αναλύσεων

13

Διαφημιστικές υπηρεσίες

14

Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15

Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

16

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

Αριθμός
κατηγορίας [7]

Αντικείμενο

17

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20

Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

21

Νομικές υπηρεσίες

22

Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [8]

23

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων
οχημάτων

24

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25

Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες [9]

27

Λοιπές υπηρεσίες

1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 20 και του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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2 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
3 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
4 Πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται
επίσης τα εξής: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών
μέσων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών. Ωστόσο, οι
συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς
ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην οδηγία.
5 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις υπηρεσίες των οποίων τα οφέλη
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, με την προϋπόθεση
ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
6 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
7 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
9 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης εκπομπών.
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