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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ  

ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

 

ΣΙΣΛΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ – 

ΘΕΡΜΑΝΗ & ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΟΤΥΛΙΟΤ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΕΣΟΤ 2017 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ:  438.836,50€ (μαζί με ΥΠΑ 24%) 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

ΦΡΗΗ:  2017 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΣΗ:    50/2016  Αριθμ. Πρωτ.: 1424 

Ημερομηνία:  08-02-2017 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ  ΔΙΕΘΝΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ – ΘΕΡΜΑΝΗ & ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΟΤΥΛΙΟΤ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΕΣΟΤ 2017 
 

Ο Δήμαρχος ουφλίου διακηρύσσει 

 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Σιμών 
Τγρών Καυσίμων του Τπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου όσον αφορά τα καύσιμα και τη χαμηλότερη απόλυτη τιμή για κάθε μονάδα 
μέτρησης των λιπαντικών, για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών 
δήμου ουφλίου & των νομικών προσώπων του έτους 2017» για τις ανάγκες του Δήμου 
ουφλίου, του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ 
(ΚΕΚΟΠΑΠ) του Δήμου ουφλίου, της χολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
ουφλίου και της χολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου, με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό: 438.836,50€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24%, που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

o Σου Ν. 4412/16 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16). 
o Σου Ν. 4155/2013 (ΥΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων υμβάσεων και άλλες Διατάξεις».  
o Σου N. 4013/2011 (ΥΕΚ 204 Α/15-9-2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
υμβάσεων».  

o Σου Ν. 3054/2002 Υ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».  

o Σης Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΥΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

υμβάσεων».  
o Σης αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΤΠ.Ε με θέμα «Ανάδειξη 

προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους 
προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΣΑ α΄και β΄ βαθμού».  

o Σην αρ 182/2016 απόφαση Δημοτικού υμβουλίου περί εγκρίσεως εκτέλεσης της 
προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών δήμου 
ουφλίου & των νομικών προσώπων του έτους 2017» και καθορισμός τρόπου 
διενέργειας της προμήθειας.   

o Σην αριθμ. 94/2016 απόφαση του ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ (ΚΕΚΟΠΑΠ) Δήμου ουφλίου.  

o Σην αριθμ 14/2016 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της χολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου.  
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o Σην αριθμ 14/2016 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της χολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου. 

o Σις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010    
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου της ως άνω προμήθειας.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 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 (ΥΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης στην Τπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 35 ημερών που είναι η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε ανοικτή διαδικασία από την ημερομηνία 
αποστολής στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης σε τριάντα 
(30) ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης 
διότι η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (θα γίνει με τη χρήση του 
ΕΗΔΗ) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016). 

 

υγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα  

 

ΣΜΗΜΑ Α’  

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (λίτρα) Σιμή 

(ευρώ/λίτρο) 

ύνολο 

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ  38.900 1,159 45.085,10 

  ΤΝΟΛΟ 45.085,10 

   ΥΠΑ 24% 10.820,43 

   ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
55.905,53 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (1%): 450,85 € 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β’  

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (λίτρα) Σιμή 

(ευρώ/λίτρο) 

ύνολο 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ  140.000 0,903 126.420,00 

  ΤΝΟΛΟ 126.420,00 

   ΥΠΑ 24% 30.340,80 

   ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
156.760,80 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (1%): 1.264,20 € 
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ΣΜΗΜΑ Γ’  

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα (λίτρα) Σιμή 

(ευρώ/λίτρο) 

ύνολο 

1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ  269.900 0,617 166.528,30 

  ΤΝΟΛΟ 166.528,30 

   ΥΠΑ 24% 39.966,79 

   ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
206.495,09 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 1.665,28 € 

 

ΣΜΗΜΑ Δ’ 

Περιλαμβάνει όλα τα είδη λιπαντικών ήτοι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

τύπου SAE 10W-40 
Λίτρο 300 4,80 1.440,00 

2 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

τύπου euro5 SAE 10W-40 
Λίτρο 500 3,50 1.750,00 

3 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

τύπου SAE 20W-50 
Λίτρο 150 3,80 570,00 

4 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

τύπου SAE 15W-40-250h (για 
JCP) 

Λίτρο 250 4,00 1.000,00 

5 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

τύπου SAE 5W-30HTHS3,5 
Λίτρο 80 4,00 320,00 

6 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
τύπου SAE 10W-40 

Λίτρο 100 3,40 340,00 

7 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 

τύπου SAE 15W-50 
Λίτρο 150 3,50 525,00 

8 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 
τύπου SAE 20W-50 

Λίτρο 50 4,80 240,00 

9 
Λιπαντικό ATF ειδικό κόκκινο 
λάδι για υδραυλικά τιμόνια και 

αυτόματα σασμάν 

Λίτρο 100 4,50 450,00 

10 
Λιπαντικό 10W/30 TRAN9 (GL4) Λίτρο 80 4,00 320,00 

11 
Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων τύπου ISO 68 
Λίτρο 800 4,50 3.600,00 

12 
Βαλβολίνη τύπων SAE 80W90 Λίτρο 120 4,50 540,00 

13 
Γράσο βάσεως λιθίου Νο3 Λίτρο 120 5,30 636,00 

14 
Αντιψυκτικό / Αντιθερμικό υγρό 
βάσεως Αιθυλενογλυκόλης (SAE 

J1034) 

Λίτρο 220 2,60 572,00 

15 

16 

Αντιψυκτικό υγρό τύπου 

ΠΑΡΑΥΛΟΤ 
Λίτρο 150 2,50 375,00 
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16 
Αντιψυκτικό υγρό τύπου 

ΠΑΡΑΥΛΟΤ κόκκινο G12 
Λίτρο 80 3,00 240,00 

17 
Τγρό φρένων τύπου DOT4 (συσκ. 
200ml) 

Λίτρο 5 10,80 54,00 

18 
Τγρό συστήματος επιλεκτικής 
κατάλυσης (AD - BLUE) 

Λίτρο 1200 1,50 1.800,00 

19 
Πρόσθετο πετρελαίου με 
αντιβακτηριακή προστασία (συσκ. 

250ml) 

Λίτρο 12 35,00 420,00 

20 
Ειδικό πρόσθετο προστασίας 

φίλτρων κατακράτησης 

σωματιδίων πετρελαίου  (συσκ. 

250ml) 

Λίτρο 3 25,00 75,00 

21 
Καθαριστικό συστήματος 
πετρελαίου COMMON RAIL 

(συσκ. 250ml) 

Λίτρο 12 50,00 600,00 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 
15.867,00 

   Υ.Π.Α. 24% 
3.808,08 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
19.675,08 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 1.586,70 € 

Η συνολική προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη των παραπάνω τμημάτων (Α + Β +Γ + 
Δ) ανέρχεται στο ποσό των 438.836,50 € συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% 
(353.900,40 € χωρίς Υ.Π.Α.). 

 
 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 
ένα ή για περισσότερα από τα παραπάνω τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος. 

 

Για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου 
ουφλίου η προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης απαιτείται για την κίνηση των τεσσάρων 
αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο πίτι». 

Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται για τη θέρμανση των ακόλουθων κτιρίων: 

 Σου ΚΑΠΗ ουφλίου. 

 Σου ΚΑΠΗ Συχερού. 

 Σου παιδικού σταθμού ουφλίου. 

 Σου παιδικού σταθμού Λαβάρων. 

 Σου παιδικού σταθμού Συχερού. 

 Σου Αθλητικού Κέντρου ουφλίου. 

 Σου Πνευματικού Κέντρου ουφλίου και  

   
Για τη χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου η  

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται για τη θέρμανση των κτιρίων των ακόλουθων 
σχολικών μονάδων: 

 Σου Γενικού Λυκείου ουφλίου.

 Σου Γυμνασίου ουφλίου.

 Γυμνασίου – Λυκείου Συχερού.

 Σου Γυμνασίου Λαβάρων.
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Για τη χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου η  
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται για τη θέρμανση των κτιρίων των ακόλουθων 
σχολικών μονάδων: 
 Σου 1ου Δημοτικού χολείου ουφλίου.



 Σου 2ου  Δημοτικού χολείου ουφλίου.

 Σου 1ου Νηπιαγωγείου ουφλίου.


 Σου 2-3ου Νηπιαγωγείου ουφλίου.

 Σου 4ου Νηπιαγωγείου ουφλίου.

 Σου Δημοτικού χολείου Συχερού.

 Σου Νηπιαγωγείου Συχερού.


 Σου Δημοτικού χολείου Λαβάρων.


 Σου Δημοτικό χολείου Δαδιάς




 Σου Νηπιαγωγείου Λαβάρων.


 Σου Νηπιαγωγείου Αγριάνης.


 Σου Νηπιαγωγείου Μεγ. Δερείου.


 Σου Νηπιαγωγείου Ρούσσας.


 Σου Νηπιαγωγείου ιδηρούς.


 


Κωδικός NUTS: GR111. 

 

Σα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 
αριθ. Α.Μ. 50/2016 μελέτη που συντάχθηκε από την Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου ουφλίου.



6 
 

Άρθρο 1ο  τοιχεία 
αναθέτουσας αρχής  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος ουφλίου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

ΑΥΜ: 0800287309  
Δ.Ο.Τ.: Αλεξανδρούπολης Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 180 – ουφλί, Σ.Κ. 68400  
Αρ. τηλ: 25543 50100 

Fax: 25543 50113 

URL: www.soufli.gr 
 

 

Άρθρο 2ο 
υμβατικά στοιχεία  

Σα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, με τη σειρά ισχύος τους είναι: 

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
- Η αριθ. 50/2016 μελέτη. 
- Οι Σεχνικές Προδιαγραφές. 
- Η προσφορά του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 3ο  Σόπος και χρόνος διεξαγωγής 
του διαγωνισμού  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΔΟΕΩΝ ΣΗ ΕΝΩΗ: 8/02/2017 
ημέρα Σετάρτη. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 
ΕΗΔΗ: 17/02/2017 ημέρα Παρασκευή. 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 13/03/2017 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00. 

 

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 ΤΑ Π1-2390/2013 
«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

 
 

Άρθρο 4ο Γλώσσα 
σύνταξης των προσφορών  

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 5ο Σόπος 
παράδοσης, Αντικείμενο της προμήθειας  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης μέχρι και την 31-12-
2017 ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, με την  δυνατότητα της 
παράτασης των συμβάσεων χρονικά ( μετά την λήξη του έτους έως το πολύ 2 μήνες ) και έως την 
εξάντληση των ποσοτήτων εφόσον δεν τροποποιείται ο προϋπολογισμός της κάθε σύμβασης  

Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται περιοδικά, στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου ουφλίου και των νομικών προσώπων ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται εντός 
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου ουφλίου για τα οχήματα του Δήμου και των νομικών 
προσώπων. 

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από τον κάθε φορέα.  
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Ο Δήμος ουφλίου και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το 
σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
καυσίμων.  

Εάν ο προμηθευτής είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου ουφλίου θα πρέπει να 
συμβληθεί με πρατήριο εντός των ορίων του Δήμου για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων 
κατόπιν συμφωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων. 

 

 

Άρθρο 6ο 
Προθεσμία παράδοσης  

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προμήθεια του είδους μέσα σε 48 ώρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει το Δήμο ή τα νομικά 
πρόσωπα με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα, όταν παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια 
υγρών καυσίμων και δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργία). 

 

 

Άρθρο 7ο 
Πληροφορίες – Διευκρινήσεις  

Σα σχετικά αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων 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. Σα 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. 

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου ουφλίου www.soufli.gr. 

 

 

Άρθρο 8ο  
Δεκτοί στο διαγωνισμό  

το διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα που εμπορεύονται τα προς προμήθεια είδη, καθώς και υνεταιρισμοί ή 
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.  

Για τη 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..Η.ΔΗ.. - 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: 

 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
υστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Σμήμα 
Προγραμματισμού και τοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΥΠΑ (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 Σμήμα 

http://www.sofades.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προγραμματισμού και τοιχείων 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 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. 

 

2. Σο αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.  

3. 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 9ο 
Προϋπολογισμός της προμήθειας.  

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών για το Δήμο 
ουφλίου και για τα νομικά του πρόσωπα, εκτιμάται στο ποσό των 438.836,50 € 
συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% (353.900,40 € χωρίς Υ.Π.Α.).  

Οι πιστώσεις βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά. 
 Για το Δήμο ουφλίου η δέσμευση των ποσών του προϋπολογισμού  έγινε με τις παρακάτω 

Αποφάσεις Ανάληψης Τποχρέωσης 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51 στις 05/01/2017 στους 
αντίστοιχους Κ.Α. εξόδων: 10.6641.001 & 10.6641.002, 10.6643.001, 20.6641.001 & 
20.6641.002, 25.6641.001 & 25.6641.002, 30.6641.001 & 30.6641.002, 35.6641.001 & 
35.6641.002 και 70.6643.001 

 

 

Άρθρο 10ο 
Αποκλεισμός υποψηφίων  

το διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016): 
1. Εμπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
• υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος.  
•Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – 
µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΤ του 
υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  
•Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2803/2000 
(Α’48).  
•Σρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης 
– πλαίσιο 2002/475/∆ΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το 
Ν. 3691/2008 (Α’166).  
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• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του 
υμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το Ν. 4198/2013 (A' 215).  
ημείωση: 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 εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και 
ΕΕ) τους διαχειριστές.  
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα µέλη 
του Διοικητικού υμβουλίου.  
2. Σελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση υποκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού.  
4. υντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές µε το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση µε την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σο παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  
10.Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  
11. Οι ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 
 

 

Άρθρο 11ο  Προέλευση και 
ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών  

Σα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 
ουφλίου και των νομικών του προσώπων πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που 
παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.  
Επίσης:  
α) Σο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Σο πετρέλαιο 
θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες 
ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα.  
β) Σο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους 
κινητήρων Diesel. Σο πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό διαυγές και 
δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα.  
γ) Η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να είναι 95 οκτανίων, κατάλληλη για χρήση στους διάφορους 
τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η 
αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, 
ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το 
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φυσικό της χρώμα – άχρους έως αχυρόχρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής 
ουσίας. 
Δ) Σα λιπαντικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., και οι 
προδιαγραφές τους να είναι αυτές που καθορίζονται στην Κ.Τ.Α. 526/2005.  

Σονίζεται ότι ο Δήμος ουφλίου και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να 
αποστείλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Φημείο του Κράτους (άρθρο 214 του Ν.  
4412/2016). 

 

 

Άρθρο 12ο 
Προσφορές  

12.1 Σρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 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 (ΥΕΚ/Α/29-5-2013). 

 

12.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Σα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής -Σεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
Όπου (υπο)φάκελος* νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
11.2.1 Περιεχόμενα (υπο )φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Σεχνική Προσφορά».  
τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής - Σεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ της προσφοράς.  
υγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά υμμετοχής -Σεχνική 
προσφορά» περιλαμβάνονται: 
Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης (Δικαιολογητικά υμμετοχής) και σύμφωνα με τον 
Ν.4155/13((ΥΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΤΑ Π1/2390/13 «Σεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)».  
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 – επί ποινή αποκλεισμού - εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΥΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής Σεχνική 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 είτε δεν έχουν εκδοθεί/ 
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) και κατά συνέπεια δε φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της 
παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν.4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια 
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή 
ιδιωτικούς φορείς, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικά πρωτοδικείου κ.τ.λ.) 

 

 

Άρθρο 13ο Δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
σύμφωνα με το το Ν. 4155/13 (ΥΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΤΑ Π1/2390/13 
«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/υποδειγμα%20Σοφαδων/www.promitheus.gov.gr
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α. Υυσικά πρόσωπα 
 

13.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 
25 της παρούσης διακήρυξης.  
Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 
1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΥΠΑ του εκάστου τμήματος καυσίμων 
στην οποία θα υποβάλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος.  
την περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερα από ένα 
τμήμα καυσίμων η λιπαντικών, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει 
αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των εγγυητικών των επιμέρους ομάδων καυσίμων.  

13.2 Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 
το οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  
Σο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ)»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλόλητα επιχειρήσεων για διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως 

προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή 

υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυμούν να συμπληρώσουν το  
ΕΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή. Σο επιγραμμικό έντυπο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί 
και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΗΔΗ. 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΓΓΡΑΥΟΤ ΤΜΒΑΗ (ΕΕΕ)  
1) Η αναθέτουσα αρχή: 

(α)Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
το ΕΕΕ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη. 
(β) το τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕ, επιλέγει εξαγωγή. 
(γ) Σο αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. 
Σο αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΗΔΗ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΗΔΗ, να το αποθηκεύσει στον Η/Τ 
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el  
την ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το 
ΕΗΔΗ.  
(β) την ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία 
και τον τόπο σύνταξης.  
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Σο αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 
δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή .pdf. ε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕ 
μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. ε περιβάλλον Mac OSX ή 
Linux, το eΕΕΕ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  
(δ) Τπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  
(ε) Τποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο 
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕ είτε με τη χρήση του 
αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το 
δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
1. Τπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπως ισχύει, των νόμιμων 
εκπροσώπων της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται:  
• Ότι, η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών του διαγωνισμού. 
• Ότι, στην προσφορά τους λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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Άρθρο 14ο 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός ανάδοχος», εντός 
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
εγγράφως και ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. ε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

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.  
υγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής: 
Υυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση.  
Νομικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.  
• Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη 
τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.  
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
ε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
Σα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 
τροποποίηση:  
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
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ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
• Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό.  
• Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο 
σε αυτές προσωπικό.  
• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο 
σε αυτές προσωπικό.  
• Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών υμβουλίων τους. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη, συνοδευόμενη από υπεύθυνη 
δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος.  
• Σο απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 
εκπροσώπους του.  
Σα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα 
(σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην 
αρμόδια υπηρεσία.  
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, µε διαβιβαστικό, 
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»  
Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας: ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
 Σαχυδρομική Διεύθυνση: ΒΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ 180  
Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της προκήρυξης. 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
Σα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Υ.Μ. 
κ.λ.π.).  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως 
επόμενο μειοδότη. ε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’ 
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.  
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
ημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον 
προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν 
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ενημερωμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 
5, του Ν. 4412/2016.  
Παροχή διευκρινήσεων Σα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 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, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Σα 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. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο 
διαδικτυακό τόπο του ΕΗΔΗ το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. ε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι 
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για 
την υποβολή των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 15ο 
Σεχνική προσφορά  

τον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική Προσφορά», υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά η τεχνική προσφορά ως εξής:  

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. τη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Σα 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 - Σεχνική 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 δε φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
 
 

 

Άρθρο 16ο 
Οικονομική προσφορά  

τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα.  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
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Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. τη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε 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 λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση 
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 
Σιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Σαναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: = 0,615 

Σαναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,880 

Σαναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη: = 1,150 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη διακήρυξη) 12% για το πετρέλαιο κίνησης. την ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,880 - (0,880 x 
0,12)=0,880 – 0,106 = 0,774 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή 
pdf. 

 

Οι τιμές θα δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής. 

 

Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα είδη της κάθε ομάδας της 
προμήθειας.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή δεν επιτρέπεται.  

το διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

 

 

Άρθρο 17ο Τποβολή και 
αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή  

ε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά µε 
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του 
Ν.4250/14. ε ότι αφορά δε την/τις υπεύθυνη/νες δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14.  

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Σεχνική Προσφορά». Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και 
δε θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής 
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
υποβάλλονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και κατόπιν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΥΕΚ. Αυτά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο, διαχωρισμένα σε 
δύο (2) ΞΕΦΩΡΙΣΟΤ σφραγισμένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους 
έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα 
οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα.  

Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. Σα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική 
προσφορά αλλά απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά 
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. ε περίπτωση που τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκομισθούν σύμφωνα µε τα ανωτέρω εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του 
υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Σα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται 
ανωτέρω, θα υποβληθούν στο Δήμο ουφλίου μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  
α) Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου ουφλίου.  
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε) Σα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).  

ε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.  

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω 
ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ 
Τπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος ουφλίου  
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου,)  
Για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ 
– ΘΕΡΜΑΝΗ & ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ & ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ 
ΕΣΟΤ 2017»  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 

τοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ  
ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΦΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ» 

 
 
 

 

Άρθρο 18ο 
Αποκλίσεις  

18.1 Προσφορά που θέτει οποιοδήποτε δυνητικό όρο ή διαφορετικό τρόπο πληρωμής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
18.2 Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι 
αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας 
και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.  
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Μετά την υποβολή της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
 
 
 

Άρθρο 19ο Φρόνος 
ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες, (4 μήνες) προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικώς προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται 
αυτοδικαίως, για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού 
ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος 
κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας, που αφορούν το 
διαγωνισμό. την περίπτωση αυτή οι προσφέροντες, υποχρεούνται να μεριμνούν, για την 
παράταση αντιστοίχως , της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

Αν, προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απευθύνει ερώτημα προς τους υποψηφίους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία που θα τους οριστεί και σε 
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν όταν τους ζητηθεί και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν 
αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός 
της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα 
στάδια του διαγωνισμού. 

 
 

 

Άρθρο 20ο Αντιπροσφορές 
– εναλλακτικές προσφορές  

το διαγωνισμό δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 21ο Ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών  

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή, την ημέρα και ώρα που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 17-03-2017 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 υμμετοχής - Σεχνική 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.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
υμμετοχής– Σεχνική 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 το περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

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. 
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υγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως:  
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού – Ε. .Α. ., 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 Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού – Ε. .Α. ., 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 Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού – Ε. .Α. ., ή άλλοι πιστοποιημένοι 
χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή 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. 

 

 

Άρθρο 22ο Αξιολόγηση 
προσφορών - Αποτέλεσμα  

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών των 
συμμετεχόντων που προκρίθηκαν στα προηγούμενα στάδια, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω στοιχεία:  
α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 
β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  
γ. Σο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με ποσοστά που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς.  
Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατ’ είδος υγρού καυσίμου εφ' όσον η προσφορά του κρίνεται 
αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επί του ελέγχου - αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που θα προσκομίσει ο «προσωρινός ανάδοχος».  

Επισημαίνονται τα εξής:  
1) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

2) Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις Σεχνικές Προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3) ε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για κάθε στάδιο ελέγχου 
της διαδικασίας, θα εισηγείται με γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική 
Επιτροπή θα εκδίδει απόφαση έγκρισης, μερικής αποδοχής ή απόρριψης της ως άνω 
γνωμοδότησης, η οποία θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος και με την 
οποία απόφαση θα εγκρίνεται το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.  

Κάθε στάδιο της διαδικασίας της αξιολόγησης του διαγωνισμού, ολοκληρώνεται μετά την 
εξέταση πιθανών ενστάσεων και προσφυγών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται.  

4) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την παρούσα διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 

 

Άρθρο 23ο Ανακοίνωση 
κατακύρωσης - ύμβαση  

Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου ουφλίου 
σύμφωνα με την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών. 
Επισημαίνεται εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται στη μελέτη και συγκεκριμένα στο 
ενδεικτικό προϋπολογισμό ξεχωριστά για κάθε νομικό του πρόσωπο, με σκοπό μετά την 
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ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών, να υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις από τον κάθε 
φορέα ξεχωριστά, δηλαδή από το Δήμο ουφλίου και από τα νομικά του πρόσωπα με τους 
αναδόχους, δηλαδή θα υπάρχουν ξεχωριστές συμβάσεις με το Δήμο ουφλίου, το ΚΕΚΟΠΑΠ 
του Δήμου ουφλίου,  τη χολική Επιτροπή Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου και τη 
χολική Επιτροπή Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ουφλίου. Επομένως σε συνέχεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων συμβάσεων με έκαστο νομικό 
πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, η υπογραφή των οποίων 
ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης εκάστου συμβαλλόμενου προσώπου. τα εν 
λόγω σχέδια πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια και σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης 
τα αντίστοιχα για κάθε νομικό πρόσωπο όργανα ή υπηρεσίες που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των 
επιμέρους όρων της σύμβασης, να επιμερίζονται οι ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν σε κάθε 
συμβαλλόμενο φορέα και να καθορίζεται το συμβατικό αντάλλαγμα, με το οποίο βαρύνεται ο κάθε 
φορέας.  

τον προμηθευτή, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ειδική πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.  
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής.  
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Σα στοιχεία ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, και εφόσον προσκομιστεί η απαιτούμενη εγγυητική καλής 
εκτέλεσης, συνάπτονται οι σχετικές συμβάσεις.  
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη 
συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της 

σύμβασης. Σα συμβαλλόμενα μέρη.  
Σις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές 

διαδικασίες. Σα προς προμήθεια υλικά και ποσότητα.  
Σην τιμή.  

Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών της προμήθειας. 

Σις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. 

Σις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

Σις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Σον τρόπο επίλυσης των τυχόν 

διαφορών. Σον τρόπο πληρωμής.  
Σις διατάξεις εκτέλεσης της 

προμήθειας. Σην παραλαβή αυτών.  
Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη διακήρυξη και την προσφορά του μειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης και των τευχών που 
τη συνοδεύουν.  

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε 
φορέα.  

Σο αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές 
αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης με τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 64 του Ν.4412/2016). 

 

 

Άρθρο 24ο 
Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη 
τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο 
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νομιμότητας από το Ελεγκτικό υνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

Για το σκοπό του ελέγχου αυτού η Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλει στο αρμόδιο κλιμάκιο το 
φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφο το 
σχέδιο της σύμβασης. 

Εάν, ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 
 

 

Άρθρο 25ο 
Εγγυήσεις  

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου, ή 
στα κράτη μέλη της υμφωνίας Δημοσίων υμβάσεων 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.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.  
ε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
 

Α. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

προμήθειας εκτός Υ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

αναγνωρισμένης Σράπεζας ή Σ..Μ.Ε. .Ε. ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Σ.Π.Κ. . 
 

Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Φρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής εκατόν πενήντα 
ημέρες (150) ημέρες. ε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.  
• Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, 

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

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: 
 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, (150 ημέρες )  
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 και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
Σα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από επίσης μετάφραση.  
• Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
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• Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 
επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού.  

την περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία 
ομάδες καυσίμων, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει 
τα ποσά των εγγυητικών των επιμέρους γραμμών καυσίμων. 

 

Β. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)  
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της 
προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της  
συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Υ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν. 4412/ 2016).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

 

Άρθρο 26ο Διοικητικές 
Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές  

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 
παρούσας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΥΕΚ Α’ 173/30-9-2010), 
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», µε τον οποίο ενσωματώνεται στο 
εθνικό δίκαιο η οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό µε την 
υπ’αρ.Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της ∆/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής ∆/νσης 
Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ Εμπορίου του Τπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.  

ημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 
σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) 
του Ν.4412/2016.  

ύμφωνα µε τα ανωτέρω, δεν εφαρμόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) 
κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών.  

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας 
την ειδική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

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 κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η 
προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, 
εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον 
ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε 
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που 
εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/10.  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παράβολων, όπου απαιτείται (σύμφωνα και με το 
άρθρο 11 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 237/Α/ 
5.12.2012 και εν συνεχεία µε το άρθρο 28 του Ν. 4111/2013), αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( Υ.Ε.Κ. 66/Α’/313-2011) και της Τπουργικής 
απόφασης «περί ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ 1163/3-7-2013 ( Υ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) 
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
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Άρθρο 27ο Κήρυξη 
προμηθευτή έκπτωτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016:  
• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που είχε οριστεί.  
• Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου. 
• υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203 παρ.4 του 
Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 28ο Σρόπος πληρωμής - 
Κρατήσεις – Δικαιολογητικά πληρωμής  

Α) ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφούν τα σχετικά 
πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και εκδοθεί το 
σχετικό ένταλμα πληρωμής από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.  

Η υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν μπορεί να 
γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό 
δελτίο πιστοποίησης τιμών (πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας και αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται 
το σχετικό ένταλμα πληρωμής. 
Β) ΚΡΑΣΗΕΙ  

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις κατά την ημερομηνία 
πληρωμής του.  

Επίσης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στις 
προβλεπόμενες από τον νόμο εφημερίδες. 

 

Οι πιστώσεις βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Για το Δήμο ουφλίου η προμήθεια  χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. 
 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.



 Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).


 
Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται αν πρόκειται για προμηθευτή στο εσωτερικό είναι αυτά 

που αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
 

 

Άρθρο 29ο 
Προσφερόμενη τιμή  

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την αντίστοιχη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση 
επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του 
Παρατηρητηρίου Σιμών Τγρών Καυσίμων του Τπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου όπως αυτή ορίζεται την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του 
αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΤΡΩ ανά λίτρο και η τιμή 
μονάδας, χωρίς Υ. Π. Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει 
δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν 
πρόσθετο φόρο, τέλος ή δασμό. Η διαμορφούμενη τιμή κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών 
θα πιστοποιείται από το Σμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.  Όσον αφορά τα λιπαντικά μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη 
απόλυτη τιμή για κάθε μονάδα μέτρησης των λιπαντικών. 
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Άρθρο 30ο 
Ποινικές ρήτρες  

ε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται στον προμηθευτή οι κυρώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  

Επιστροφή υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά (άρθρο 213 του Ν. 4412/2016). 

 

 

Άρθρο 31ο 
Παραλαβή  

Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο Δήμος και το κάθε νομικό 
του πρόσωπο) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και η 
παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 32ο 
Διαδικασία με διαπραγμάτευση  

Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των άρθρων 26 και 32 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 33ο 
Έκπτωση  

Η έκπτωση θα δοθεί επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής στην 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2017» και τη χαμηλότερη 
απόλυτη τιμή για κάθε μονάδα μέτρησης των λιπαντικών .  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από τις αγορανομικές διατάξεις, 
όπως επίσης και στη θεώρηση των τιμολογίων όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής, όπως 
αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως 
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

Άρθρο 34ο Λήψη 
πληροφοριών - Δημοσίευση  

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 
N.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 ΥΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

Η παρούσα διακήρυξη θα αποσταλεί στην Τπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην τράπεζα δεδομένων TED. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010, θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο Σεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και θα αποσταλεί στις προβλεπόμενες 
από την νομοθεσία εφημερίδες.  

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 35 ημερών που είναι η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε ανοικτή διαδικασία από την ημερομηνία 
αποστολής στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης σε τριάντα (30) 
ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης διότι η 
υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (θα γίνει με τη χρήση του ΕΗΔΗ) 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.  
Επίσης, τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
ουφλίου www.soufli.gr.  

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 

άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 
 

 

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 223/2016 απόφαση Ο.Ε.  
                  Ακριβές απόσπασμα ουφλί 13-12-2016  

Ο Δ Η Μ Α Ρ Φ Ο  
 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 


