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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 291/2015
ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών
μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2015 (Αριθ. Μελ. 23/2015).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθ. 16993/15-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου
Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά
(7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος,
2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Δόσχορης Κων/νος 5.Βλάσσης
Ευάγγελος, 6.Παντελέου Κων/νο, 7.Σακελλαρίου Αναστάσιος ο οποίος
αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Στάμου Γεώργιο.
Α π ό ν τ ε ς : ουδείς
Επί του 4ου θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της
Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 23/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αφορά την
προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2015, προς
κάλυψη αφενός των αναγκών κίνησης των μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων έργων και διαφόρων εργαλείων του Δήμου, αφετέρου την
κάλυψη λοιπών αναγκών των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και των ν.π.δ.δ.
αυτού, καθώς και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των δημοτικών
καταστημάτων, προϋπολογισμού δαπάνης #487.595,69# € πλέον Φ.Π.Α. 23%,
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού #599.742,70# €.
Ειδικότερα όσον αφορά τον Δήμο
 η προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των
μεταφορικών μέσων :
α) των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6641
του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού με #16.000,00# €
β) των Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15-6641 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού με
#5.500,00# €

γ) των Υπηρεσιών Πρασίνου για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων
θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6641 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού
προϋπολογισμού με #22.000,00# € και για τις λοιπές ανάγκες θα βαρύνει τον
Κ.Α. 35-6644 με #11.000,00# €
δ) των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6641 του σκέλους
των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού με #25.000,00# €
ε) των Υπηρεσιών Καθαριότητας θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6641 του σκέλους των
εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού με #321.511,98# €
 η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6643 του
σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού με #33.148,50# € και τον
Κ.Α. 15-6644.002 επίσης του σκέλους των εξόδων με #14.206,50# €
 η προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης του δημοτικού
κολυμβητηρίου τον Κ.Α. 15-6644.001 με #84.378,00# €.
 η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και
πετρελαίου θέρμανσης του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6641 & 156643 με #4.999,61# € και #6.999,07# € αντίστοιχα.
 όσον αφορά την αντίστοιχη προμήθεια των ν.π.δ.δ. του Δήμου μας Σχολικές Επιτροπές, αυτές δεν υποχρεούνται στη σύνταξη προϋπολογισμού.
2. Η υπ’ αριθ. 183/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΦΦ2ΩΛ3-ΩΒ6),
με την οποία αφενός ενέκρινε τη διενέργεια στον Δήμο μας της προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου
θέρμανσης έτους 2015, κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, κι
αφετέρου δεσμεύτηκε για την εγγραφή στο δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους
2016 πίστωσης #419.259,68# €, ως όριο πληρωμής για το έτος αυτό, προς
ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας.
3. Η υπ’ αριθ. 276/2015 (ΑΔΑ:7Ρ0ΕΩΛ3-ΙΡ8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
(σε ορθή επανάληψη), με την οποία έγινε διάθεση πιστώσεων σε βάρος του
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, και μεταξύ άλλων διατέθηκαν οι
εγγεγραμμένες πιστώσεις σε βάρος των προαναφερθέντων Κ.Α. συνολικού
ποσού #113.485,50# €, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Α-415, Α-416, Α-417, Α-418,
Α-419, Α-420, Α-421, Α-422/24-08-2015 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
4. Η υπ’ αριθ. 27/23-07-2015 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Τ6Π469ΗΒ7-Λ7Κ) του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας “Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων” (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), περί διάθεσης πίστωσης
ποσών 5.000,00 € & 7.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 15-6641.003 & 156643.003, αντίστοιχα, του σκέλους των εξόδων του οικείου προϋπολογισμού
τους τρέχοντος έτους, για την κάλυψη των δαπανών της προμήθειας καυσίμων
& λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων καθώς και προμήθειας
καυσίμων για θέρμανση (κατόπιν των υπ’ αριθ. Α/120 & Α/126/23-07-2015 &
Α/121 & Α/127/23-07-2015 Π.Α.Υ., αντίστοιχα)
5. Οι υπ’ αριθ. 22/16-6-2015 (ΑΔΑ:79ΝΑΟΞΥ6-ΨΚ4) & 10/16-6-2015
(ΑΔΑ:7ΨΖΟΟΞΥ6-ΥΨ4) Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των ν.π.δ.δ. του
Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου
– Αγ. Θεοδώρων” & “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”, αντίστοιχα, αναφορικά με το θέμα, σύμφωνα με
τις οποίες οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών τους σε πετρέλαιο
θέρμανσης ανέρχονται στα ποσά των 25.000,00 € & 30.000,00 € αντίστοιχα,
για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 καθώς κι εκείνες του ΕΚΠΟΤΑ, μετά
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Καταρτίζει τους όρους ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και
πετρελαίου θέρμανσης έτους 2015, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού δαπάνης #487.595,69# €,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης:
 για τα μεν καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
 για τα δε ελαιολιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.
ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με
τις διατάξεις :
 Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ",
 Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
 Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’)
 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ
Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).
 Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων
των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την
υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).
 Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων
των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού΄΄.

 Το Π.Δ. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18 /ΕΟΚ 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(ΦΕΚ
64Α’)
 Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και
τις τροποποιήσεις αυτού και
 Το ΦΕΚ 318/25-02-2011 περί ΄΄καθορισμού λειτουργίας των σχολικών
επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών΄΄
 Το ΦΕΚ 1191 Β’/09-06-2011 περί ΄΄Συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»΄΄.
 Η Π1/358/27.1.1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92
Β’), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2, παρ. 3γ του Ν.
2286/1995 και κατά την οποία οι προμήθειες υγρών καυσίμων και ελαίων
λιπάνσεως έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου
εισοδήματος κλπ.
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά
εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται
επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).
 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”.
 Τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Π1/2390 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”
 Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”
 Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
 Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 “ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις”.
 Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) περί ΄΄Ρυθμίσεων για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄.
 Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006
 Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015.
 Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
 κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διενέργεια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.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/29-52013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 60/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα
αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα
έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας
που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η
οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν
ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.
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 Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της
παρούσης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
1. 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:
o 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
o 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 Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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 σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 4/23 Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών 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.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω τουΣυστήματος.
2. 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.
ΆΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά Στοιχεία
o

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούν:
1. Η διακήρυξη
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η οικονομική προσφορά
5. Η τεχνική έκθεση.
ΆΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός
1. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των # 487.595,69 € # και
επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο # 599.742,70 € # .
2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα
βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου ή των Νομικών
του Προσώπων αντίστοιχα.
3. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:
1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

280.000

0,98

274.400,00

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΛΙΤΡΟ

20.000

1,24

24.800,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

299.200,00

Φ.Π.Α. 23%

68.816,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

368.016,00

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

50.000

0,77

38.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

38.500,00

Φ.Π.Α. 23%

8.855,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47.355,00

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΛΙΤΡΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

70.000

0,98

68.600,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

68.600,00

Φ.Π.Α. 23%

15.778,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

84.378,00

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
1

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΙΞΗΣ
2Τ
ΛΙΤΡΟ

20

7,50

150,00

2

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

50

4,00

200,00

70

48,30

3.381,00

ΛΙΤΡΟ

SAE 30W
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
3

SAE
10W40
Fully ΚΥΤΙΟ
synthetic Diesel Oil
4 ΛΙΤΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
4
5

OΡΥΚΤΕΛΑΙΟ

ΚΥΤΙΟ

SAE 15W40, Diesel oil

4 ΛΙΤΡΩΝ

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ

ΚΥΤΙΟ

SAE 20W50, Diesel oil

4 ΛΙΤΡΩΝ

225

28,80

6.480,00

125

20,70

2.587,50

60

19,60

1.176,00

60

12,00

720,00

30

7,50

225,00

50

61,00

3.050,00

10

95,50

955,00

3

80,50

241,50

10

114,00

1.140,00

5

115,00

575,00

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
6

SAE
5W40,
Fully ΛΙΤΡΟ
synthetic Engine Oil
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ

7

8

SAE 10W40, Semi ΛΙΤΡΟ
synthetic engine oil
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
SAE 15W50, Engine oil

ΛΙΤΡΟ

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
9

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΤΙΟ
20 ΛΙΤΡΩΝ

ISO 46
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
10

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΤΙΟ
20 ΛΙΤΡΩΝ

ISO 68
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
«ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ»
11

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

ΚΥΤΙΟ
20 ΛΙΤΡΩΝ

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
«ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ»
12

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

ΚΥΤΙΟ
20 ΛΙΤΡΩΝ

CAT-TO-4 SAE 10W
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
13

ΚΥΤΙΟ
(ΣΑΣΜΑΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
20 ΛΙΤΡΩΝ
ΕΡΓΟΥ
CAT-TO-4
SAE 30)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
14

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

15

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
«ΣΑΣΜΑΝ»

16

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΟΔΟΝΤΩΜΑΤΩΝ
–
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΛΙΤΡΟ
(SYNTHETIC
GEAR
OIL)

17

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4

18

19

ΛΙΤΡΟ

20

8,70

174,00

10

80,50

805,00

20

15,00

300,00

KYTIO 250
20
CC

5,20

104,00

ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ Νο 3

ΤΕΜ.
Κgr.

12

121,00

1.452,00

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ

ΤΕΜ.

80

12,00

960,00

20

1,2

24,00

1

91,00

91,00

30

6,50

195,00

100

18,40

1.840,00

ΚΥΤΙΟ
20 ΛΙΤΡΩΝ

20

4 ΛΙΤΡΩΝ

(4 ΕΠΟΧΩΝ)
ΤΕΜ.

20

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

21

ΣΤΟΥΠΙ

22

OΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΙΞΗΣ
ΔΙΧΡΟΝΩΝ
ΛΙΤΡΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2Τ

23

ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ

4 ΛΙΤΡΩΝ
ΤΕΜ.
KGR.

25

ΥΓΡΟ
ΚΥΤΙΟ
10 ΛΙΤΡΩΝ

AD BLUE
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

26.826,00 €

Φ.Π.Α. 23%

6.169,98 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32.995,98 €

5ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΟΚΟΠΑΠ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
1

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΛΙΤΡΟ

3.278

1,24

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

4.064,72
4.064,72
934,89

Φ.Π.Α. 23%

4.999,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
6ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΟΚΟΠΑΠ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

7.390

0,77

5.690,30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

5.690,30

Φ.Π.Α. 23%

1.308,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.999,07

7ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

26.396

0,77

20.324,92

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

20.324,92

Φ.Π.Α. 23%

4.674,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.999,65

8ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)
1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΟ

31.675

0,77

24.389,75

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

24.389,75

Φ.Π.Α. 23%

5.609,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29.999,39

Η
προϋπολογισθείσα
δαπάνη,
του
1ου
τμηματικού
ενδεικτικού
προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των #299.200,00# €, η
προϋπολογισθείσα δαπάνη του 2ου τμηματικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς
ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των #38.500,00# €, η προϋπολογισθείσα δαπάνη του 3ου
τμηματικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των #68.600,00# €, η
προϋπολογισθείσα δαπάνη του 4ου τμηματικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ,
ανέρχεται στο ποσόν των #26.826,00# €, η προϋπολογισθείσα δαπάνη του 5ου
τμηματικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των
#4.064,72# €, η προϋπολογισθείσα δαπάνη του 6ου τμηματικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των #5.690,30# €, η
προϋπολογισθείσα δαπάνη του 7ου τμηματικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς
ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των #20.324,92# €, και η προϋπολογισθείσα δαπάνη του
8ου τμηματικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσόν των
#24.389,75# €.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δεκτοί στον Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των ειδών ως
αυτά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Πληροφόρηση οικονομικών φορέων
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις, επί των εγγράφων του διαγωνισμού
μέχρι και έξι (6) ημέρες προ της υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του σχετικού αιτήματος
(άρθρο 3 παρ.9, ΕΚΠΟΤΑ).
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα
αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να
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.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσμιών δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν.
4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, εγκαίρως και προσηκόντως τα
δικαιολογητικά συμμετοχής σε μορφή αρχείου pdf.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως
ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η
υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε υπόψη κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά
στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού
του συμμετέχοντος.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:
7.1 Έλληνες πολίτες
α. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014.
Ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Οικονομικό φορέα
(προμηθευτή) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου
(3μηνου) από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση : για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ),
ήτοι για :
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 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 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 C 316 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).
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο
σε αυτούς προσωπικό.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των
διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην
οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια
χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί
με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας
που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της
κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ζ. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την
ημερομηνία του διαγωνισμού. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου
Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους).
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α')).
7.2 Οι αλλοδαποί :
α. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Οικονομικό φορέα
(προμηθευτή) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
β.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της

παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ),
ήτοι για :
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 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 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 C 316 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).
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από το
δίκαιο της χώρας τους, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο
σε αυτούς προσωπικό.
ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις ή καταλόγους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
7.3 Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (7.1) και (7.2) κατά περίπτωση αν
πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.
- Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους
Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους
νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα των ως άνω αναφερόμενων του
παρόντος άρθρου στις παρ. 7.1.β και 7.2.β
-Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για
ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών.

Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που
ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
7.4 Οι συνεταιρισμοί:
- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται
σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Οικονομικό φορέα
(προμηθευτή) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7.5 Οι ενώσεις προμηθευτών / κοινοπραξίες :
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση / κοινοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριμένα:
Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή
του.
Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της
συγκεκριμένης εταιρείας.
Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και
των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν
ορίζεται στο καταστατικό.
Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας Αρχής και
κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει:
Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού Πιστοποιητικό από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό
μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας
που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της
εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν’ γένει
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 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.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
 Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς
κύριας ασφάλισης.
 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.



Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την
εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε
περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά διοικούντες την
εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν,
μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί
φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε
επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η
κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια Αρχή, τότε ο
συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη
δήλωση ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης
αρμόδιας Αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα
βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο /
αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό
εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου
από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1)
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο
διαγωνισμό.
Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος
εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με
μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού
προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων /
κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους στην
ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη
προμήθεια.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες
οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό,
τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης, της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν
δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση
του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών
περιορισμών.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των
προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας του
προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, καθώς
και ο τόπος εγκατάστασής του.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και
αναλαμβάνει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη ως ορίζεται στο άρθρο 12 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται
ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του
δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς
δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από το Δήμο.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την ποιότητα των προϊόντων της,
προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των
προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει ρητά για ποιον ή
ποιους Ενδεικτικούς Τμηματικούς Προϋπολογισμούς υποβάλλει προσφορά και ότι η
προσφορά του καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες του ή των αντίστοιχων
Ενδεικτικών Τμηματικών Προϋπολογισμών.
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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 στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3)
εργασίμων 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.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου “Δικαιολογητικά 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, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Αρχές ή
άλλους Φορείς.
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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
(Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά).
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) επί του ποσού του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
που αντιστοιχεί στην δαπάνη των προσφερόμενων ειδών του ή των Ενδεικτικών
Τμηματικών Προϋπολογισμών, για τους οποίους συμμετέχει.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 10 της
διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς του.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή, στον οποίο
κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα

επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης
της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με
το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κατά τον τρόπο που ορίζει η
παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Περιεχόμενο Εγγύησης
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τον εκδότη.
- Τον Φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
- Τον αριθμό της εγγύησης.
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση
συμμετοχής).
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που
έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών
της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Οι ανωτέρω 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 Δημοσίων 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.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157,
Ν.4281/2014).
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Κάθε οικονομικός φορέας (προμηθευτής) μπορεί να υποβάλει προσφορά για
έναν ή περισσότερους ή και όλους τους τμηματικούς προϋπολογισμούς της μελέτης.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών όπως αυτά αναφέρονται στον κάθε Ενδεικτικό Τμηματικό
Προϋπολογισμό αντιστοίχως.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές)
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www . promitheus . gov .gr
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν.4155/2013 ,
στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο Π.Δ 60/2007 και συμπληρωματικά στον
ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93).
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
{*(υπο) φάκελος κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα}
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα (προμηθευτή)
σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Περιεχόμενα
(υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 7 της παρούσας
(Δικαιολογητικά συμμετοχής) καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της.
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή
αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
«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.
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.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η κάθε προσφορά συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους
και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα ή
σε νόμιμη μετάφραση.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.
Επίσης
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
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 (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά 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 :
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (προμηθευτή).
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 της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για τους Ενδεικτικούς Τμηματικούς Προϋπολογισμούς στους οποίους το
κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό
(%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους
την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης,
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που
προσφέρουν.
Για τον 4ο Ενδεικτικό Τμηματικό Προϋπολογισμό (Λιπαντικά), στον οποίο το
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ο προσφέρων θα συμπληρώσει την
προσφερόμενη τιμή για κάθε ένα από τα είδη του συγκεκριμένου Τμηματικού
Προϋπολογισμού (και το γενικό σύνολο με ΦΠΑ).
Ο Οικονομικός φορέας (προμηθευτής) θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
Οικονομική Προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf (υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης
ανά είδος καυσίμου ή η προσφερόμενη τιμή ανά είδος λιπαντικού, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές Προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται
αποδεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της
ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου.
Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται η αξία του
προσφερόμενου προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.και κάθε
ισχύουσα διάταξη κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει
πριν από τη λήξη της, την προθεσμία ισχύος της προσφοράς κατά ανώτατο όριο (3)
μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που
κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες
εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί, σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών, μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 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.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθόσον για την τελική
επιλογή είναι κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή η χαμηλότερη προσφορά
(κατά περίπτωση) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα
παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή τη χαμηλότερη τιμή ( κατά
περίπτωση). Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το αυτό ποσοστό
έκπτωσης ή την αυτή ακριβώς τιμή (κατά περίπτωση) και είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία
διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απο τις
ισχύουσες διατάξεις.
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α.1) Για τα καύσιμα:
το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους
καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης
Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και του Π.Δ. 131/2010
(ΦΕΚ 224Α/27.12.2010).
α.2) Για τα λιπαντικά :
την τιμή μονάδος κάθε είδους του 4ου Ενδεικτικού Τμηματικού Προϋπολογισμού της
μελέτης της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κατά την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ. Ειδικότερα, στην τιμή περιλαμβάνεται και η κράτηση
0,10 % υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
Ν. 4013/2011, η οποία επιβαρύνει τον ανάδοχο.
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές ή με οιονδήποτε άλλο
τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην παράγραφο 1.α.1, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν
δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε
προσφερόμενου είδους καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Επίσης, προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια τιμή μονάδος ανά είδος
του 4ου Ενδεικτικού Τμηματικού Προϋπολογισμού (λιπαντικά) ή δεν περιλαμβάνει τιμές
για όλα τα είδη του συγκεκριμένου Τμηματικού Προϋπολογισμού, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.
Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας
συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, οι οποίες επαληθεύουν
την αντίστοιχη προσφορά, πριν την απόρριψη της.
5. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της
ποσότητας του συνόλου των ειδών ανά Ενδεικτικό Τμηματικό Προϋπολογισμό της
μελέτης.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά :
Για έναν, περισσότερους ή και όλους τους Ενδεικτικούς Τμηματικούς
Προϋπολογισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα δίδεται για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών ανά Τμηματικό Προϋπολογισμό.
1. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για
κάθε είδος καυσίμου.
2. Με ποινή αποκλεισμού στην Οικονομική Προσφορά θα αναφέρεται :
- το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος καυσίμου, αριθμητικώς και
ολογράφως
- η τιμή μονάδος ανά είδος λιπαντικού αριθμητικώς και το γενικό σύνολο του 4ου
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού αριθμητικώς και ολογράφως.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Διοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς
φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το
άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο
που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών
και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ( άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην
Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης
με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων είναι αργία τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ΄ αυτόν ( άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), μόνο από προμηθευτή που
συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν
ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την
Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις
της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους, από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης (παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 15
του Π.Δ.118/2007) προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού
ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του προς
προμήθεια είδους. Το ύψος του δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1000
€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €), σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου “παράβολα από κάθε αιτία”.
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 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.
ΑΡΘΡΟ16ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
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) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Διάρκεια σύμβασης
Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης
και λήγει ένα (1) έτος μετά (ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού). Ο κάθε ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό του
Πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και όπως αυτές
αναγράφονται στους αντίστοιχους Ενδεικτικούς Τμηματικούς Προϋπολογισμούςτης
παρούσας.
Γενικά:
Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν δεσμεύονται για καταβολή όλου του
συμβατικού τιμήματος καθώς αυτό εξαρτάται από τις πραγματικές ανάγκες των
υπηρεσιών όπως αυτές αποτυπώνονται στα δελτία παραγγελιών των αντίστοιχων
φορέων.
Ο Δήμος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού, κατά
παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμος ή το Νομικό του Πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το
σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού που αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του
συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος καυσίμου και λιπαντικού, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου ή του Νομικού του
Προσώπου.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της
μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου (άρθρο 25 ΕΚΠΟΤΑ).
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την
επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα τμηματικά
προσκομιζομένα τιμολόγια, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες
διατάξεις κρατήσεις.
Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των Ενδεικτικών Τμηματικών
Προϋπολογισμών 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 8 θα γίνεται από τους προμηθευτές με βάση τη
μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση
δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας κάθε
μήνα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των αναγραφόμενων στα προς εξόφληση
τιμολόγια τιμών.
Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη του 4ου Ενδεικτικού Τμηματικού
Προϋπολογισμού θα γίνεται από τους προμηθευτές επί των σταθερών τιμών των
ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους.
Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που
ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της
αξίας των προμηθευομένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής
Τα καύσιμα θα παραδίδονται αυθημερόν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής του Δήμου ή των νομικών του προσώπων κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται στον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα
28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά και ο εφοδιασμός με καύσιμα
θα γίνεται αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή στα κτίρια του Δήμου, κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει
την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, να εφοδιάσει το
Δήμο ή το Νομικό του Πρόσωπο με την παραγγελθείσα ποσότητα των
καυσίμων και ελαιολιπαντικών. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου ή του Νομικού του
Προσώπου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου ή του Νομικού του
Προσώπου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και
η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε
είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικού μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζεται στη σύμβαση.
2. Ο Δήμος ή το Νομικό του Πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου ή του Νομικού του
Προσώπου.
3. Λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού
και την αδυναμία του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων να αποθηκεύσει
ποσότητες καυσίμων κίνησης, η τμηματική παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία
στην έδρα του Δήμου, είτε νομίμως σε άλλο χώρο, εντός των ορίων του Δήμου, καθ΄
υπόδειξή του. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του
Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο και σε
ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ’ των προτέρων στον ανάδοχο.
4. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των
καυσίμων δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της
απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή
υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει
ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του
ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες
των καυσίμων και λιπαντικών.
5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή
Διοικητικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Δημοσίευση
Η προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση, με ηλεκτρονικό μέσο, στην
Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της
διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων (www.loutraki.gr), στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί
στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/., στο
«τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς
και στον τύπο ήτοι α)Γενική Δημοπρασιών & β)Ηχώ των Δημοπρασιών και σε μία
τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία ήτοι α)Κορινθιακή Ημέρα, β)Ημερησία
Κορίνθου & γ)Κορινθιακή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3548/2007 και
κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης περί δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Έξοδα δημοσίευσης
Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης θα
βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 46 του
Ν.3801/09.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 291/2015.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος
ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος

