
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 

 
Αριδαία   28-12-2016 

      ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :  34197 
 
 
 
 

      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)   για τις ανάγκες του 
Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2017 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας, έχοντας υπόψη 
1. Το N. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)   

2. Της από πράξεις 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
Α΄18)   

3. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις»   

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

5. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010 τεύχος Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων…» και έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016 

7. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α /14-2-2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 

8. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 
9. Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» 
10. Την εγκύκλιο με αρ.πρ. Π1/542/4-3-2014 με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
11. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αρ. 11543/εγκ.3/26-3-2013 με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 

προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων τω νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των 
Ιδρυμάτων και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού» 

12. Το πρωτογενές αίτημα  με ΑΔΑΜ 16REQ005602989 που περιλαμβάνει τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων.    

13.  Την αριθ. 232/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της προμήθειας, έγκρισης της μελέτης  
και περί δέσμευσης των ποσών στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017 

14.    Το άρθρο 63 του Ν. 4254/2014. 
   15. Την 75/2016 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 
   16. Την με αριθμό 292/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για καθορισμό όρων      
          διαγωνισμού. 
   17.  Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών.  

            Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό την      
προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από προδικαστική προσφυγή διαγωνιζόμενου, τότε όπως εξ΄άλλου και σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα αναφερόμενα στους ανωτέρω νόμους, σύμφωνα με την 
τροποποίηση που φέρει η αλλαγή στη νομοθεσία.  

 
      Διακηρύσσει,   ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης: 
Α) Για τα καύσιμα  (ΟΜΑΔΕΣ Α1,Α2,Γ,Δ,Ε & ΣΤ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 
θέρμανσης), του Τμήματος Εμπορίου & τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτών. 
Β) Για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ Β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά  
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βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης, στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών . 
 
για την Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)  για τις ανάγκες του Δήμου 
Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτος 2017 ( διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 485.765,66 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με τους παρακάτω όρους: 

 
 
 
Άρθρο 1ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ 1  
ΑΡΙΔΑΙΑ  ΤΚ 58400 
ΤΗΛ. 23843 50291 
ΦΑΞ 23840 21226 

 
2.  Αρμόδια  υπηρεσία  είναι  το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Δήμου  Αλμωπίας  τηλ.23843 50291/50271,  φαξ   
23840 21226,   αρμόδιοι    υπάλληλοι   κος   Πετρούσης Ιωάννης & κυρ. Πορτοκάλη Βασιλική. 
 
3. Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας  
 
α.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 
β.  ΚΕ.Κ.Π-Α (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης) ,  Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 – Αριδαία ΤΚ 
58400, Τηλ. 23843 50283 
 
γ.  ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας)  , Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 – Αριδαία ΤΚ 58400, 
     Τηλ. 23843 50284 
δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου  1– Αριδαία      
ΤΚ 58400 ,    Τηλ. 23843 50284                            
 
ε. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1– Αριδαία      
ΤΚ 58400, Τηλ. 23843 50282 
 
Άρθρο  2ο ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.  1  της  από  12-12-2012  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  όπως 
κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες α. τροφίμων, 
β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών 
και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων 
των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

Σε  εκτέλεση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  τα  αιτήματα  που  έχουν  απευθύνει  στο   Δήμο 
Αλμωπίας οι αρμόδιες υπηρεσίες του και τα ΝΠΔΔ, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία η υπ αριθμ 75/2016 
μελέτη προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών η οποία αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά κλπ) καθώς και τη 
θέρμανση των εγκαταστάσεων, του Δήμου και των κάτωθι Νομικών Προσώπων (φορέων): 

 
1.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 
2.  ΚΕ.Κ.Π-Α (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης)   
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3.  ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας)   
      
4. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας                                        
 
5. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

 
Το  συνολικό  κόστος  για  την  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  του  Δήμου  Αλμωπίας και των 
Νομικών του Προσώπων  για  διάστημα ενός  έτους (δώδεκα μήνες) σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των 485.765,66 ευρώ (391.746,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  
94.019,16 €) και θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων έτους 2017 -επόμενου έτους 
και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2017 & επόμενου έτους. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 373.732 0,738 275.814,22 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 100.000 0,899 89.900,00 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 14.273 1,147 16.371,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 488.005  382.085,35 

ΦΠΑ 24% 91.700,48 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 473.785,83 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 0,90 720,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 17,00 510,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 3,50 420,00 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 3,50 280,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 3,50 28,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 6,00 360,00 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 3,30 1.320,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 3,30 1.320,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 5,30 127,20 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 5,30 127,20 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 2,70 553,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 2,80 168,00 
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Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 1,70 102,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 10,00 200,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 4,70 658,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 3,00 1.800,00 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 1,85 416,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 4,20 126,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 5,00 25,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 1,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3691   9.661,15 

ΦΠΑ 24% 2.318,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 11.979,83 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 382.085,35 

Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9.661,15 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 391.746,50 

ΦΠΑ 24% 94.019,16 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 485.765,66 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
Για το Δήμο Αλμωπίας (ομάδες Α1-Α2 & Β ) είναι   : 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α1 
ΛΙΤΡΑ (LT) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 53.100 0,738 39.187,00 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α2 
ΛΙΤΡΑ (LT) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 100.000 0,899 89.900,00 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 9.000 1,147 10.323,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Α2 109.000  100.223,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1 + Α2 162.100   139.410,80 

ΦΠΑ 24% 33.458,59 

ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1 + Α2 172.869,39 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 0,90 720,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 17,00 510,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 3,50 420,00 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 3,50 280,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 3,50 28,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 6,00 360,00 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 3,30 1.320,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 3,30 1.320,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 5,30 127,20 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 5,30 127,20 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 2,70 553,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 2,80 168,00 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 1,70 102,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 10,00 200,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 4,70 658,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 3,00 1.800,00 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 1,85 416,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 4,20 126,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 5,00 25,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 1,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 3691   9.661,15 

ΦΠΑ 24% 2.318,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 11.979,83 

 
 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του Δήμου, σε πρατήριο που 
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θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου  
     
    Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του Δήμου, σε πρατήριο που 
θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου 

 
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου στις δεξαμενές 

αποθήκευσης των κτιρίων του Δήμου. 
    Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων μπορεί να γίνεται τμηματικά ή εξολοκλήρου, πάντως για την 
ποσότητα και τον τρόπο παράδοσης αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (γραφείο κίνησης) η 
οποία και αποστέλλει σχετικό έγγραφο. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου με ΚΑ 10.6411.0001-2, ΚΑ 
10.6643.0001-2, KA 15.6641.0001-2, ΚΑ 15.6643.9001-2,  ΚΑ 20.6641.0001-2,   ΚΑ 25.6641.0001-2,  ΚΑ 
30.6641.0001-2, ΚΑ 35.6641.0001-2  και ΚΑ 35.6644.0001-2 για το έτος 2017 και τους αντίστοιχους 
κωδικούς για το επόμενο έτος εάν απαιτηθεί. 

 
 
Για   το   ΚΕ.Κ.Π-Α (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης)  (ομάδα Γ) είναι : 

 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 49.173 0,738 36.289,67 

ΣΥΝΟΛΟ 49,173   36.289,67 

ΦΠΑ 24% 8.709,52 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.999,20 

 
 

Ο  τόπος  παράδοσης  πετρελαίου  θέρμανσης  για  το   ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – 
Αλληλεγγύης)  είναι  στις δεξαμενές αποθήκευσης των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ Αριδαίας 

 
Η προμήθεια θα βαρύνει κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2017 του   ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας – Αλληλεγγύης)     με   ΚΑ   02.10.6643.001 και αντίστοιχο  κωδικό για το επόμενο έτος εάν 
απαιτηθεί .   
 
 

Για την  ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας) (ομάδα Δ) είναι : 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 7.648 0,738 5.644,22 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 5.273 1,147 6.048,13 

ΣΥΝΟΛΟ 12.921   11.692,35 

ΦΠΑ 24% 2.806,17 
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.498,52 

 
Ο τόπος παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης για ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Αλμωπίας)   είναι: 
 
1) Το κτίριο που στεγάζεται το ΚΔΑΠ  στην Αριδαία 
2) Το κτίριο που στεγάζεται το ΚΔΑΠ  μ.Ε.Α.  στην Αριδαία 
3) Το κτίριο που στεγάζεται το ΩΔΕΙΟ  στην Αριδαία 
 

           Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του φορέα, σε πρατήριο    
     που θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου. 

 
Η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αλμωπίας)    με ΚΑ 02.04.02.64.0001 , 02.04.03.64.0001 , 02.04.01.64.0000, 
02.04.01.64.0001, 02.04.03.64.0012 & 02.02.03.64.0001 και τους αντίστοιχους κωδικούς για το επόμενο 
έτος εάν απαιτηθεί. 

 
Για το Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας) (ομάδα Ε) είναι : 

 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 160.000 0,738 118.080,00 

ΣΥΝΟΛΟ 160.000   118.080,00 

ΦΠΑ 24% 28.339,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 146.419,20 

 
Ο   τόπος   παράδοσης   πετρελαίου   θέρμανσης   για   το   Ν.Π.Δ.Δ   Σχολική   Επιτροπή   Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας είναι οι δεξαμενές στα κτίρια των σχολείων (δημοτικά – Νηπιαγωγεία)  του 
Δήμου. 

Σύμφωνα , με την παρ.1 άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ οι Σχολικές 
Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. 

 
Για το Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)  (ομάδα ΣΤ)είναι : 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 103.811 0,738 76.612,52 

ΣΥΝΟΛΟ 103.811   76.612,52 

ΦΠΑ 24% 18.387,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.999,52 
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Ο  τόπος  παράδοσης  πετρελαίου  θέρμανσης  για  το  Ν.Π.Δ.Δ  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας είναι οι δεξαμενές στα κτίρια των Γυμνασίων & λυκείων  του Δήμου 
Αλμωπίας 

Σύμφωνα , με την παρ.1 άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ οι Σχολικές 
Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. 
 
Άρθρο 3ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   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 συντετμημένη προθεσμία τριάντα ημερών, από την επομένη ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 
παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016)  και της Δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με 
την ισχύουσα  νομοθεσία.     

Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosalmopias.gov.gr. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες δημοσίευσης και πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις 
διατάξεις του άρθρ. 22 παρ.1 & 5 και του άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών μετά την αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη 
εφημερίδα της Ε.Ε, περιορίζεται κατά πέντε (5) ημέρες. 

 
Άρθρο 4ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ -ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, του άρθρου 
221 του Ν. 441/2016. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών.  

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 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. 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 με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

       Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ    
       μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα:   Άμεσα με την δημοσιοποίηση της 
διακήρυξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα  Τρίτη   31/01/2017 και ώρα 
15:00 μμ 

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.)» 
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Άρθρο 5ο  ΔΕΚΤΟΙ  ΣΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

β) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ) οι συνεταιρισμοί  

δ) οι κοινοπραξίες προμηθευτών 

         Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές: 
- για το σύνολο των ομάδων των καυσίμων και λιπαντικών. 
- για το σύνολο των καυσίμων μιας ή περισσοτέρων ομάδων. 
- για το σύνολο της ομάδας των λιπαντικών 

 
Διευκρινιστικά: 

-Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε 
ομάδας καυσίμων και λιπαντικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν  για την κάθε 
ομάδα καυσίμων ή λιπαντικών για ολόκληρη την ποσότητα, όπως αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη  

-Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα αφορά σε μέρος της ομάδας των λιπαντικών. Γι' αυτό 
οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της ομάδας των λιπαντικών του Δήμου Αλμωπίας, 
όπως αναγράφονται στην υπ αριθμ. 75/2016 μελέτη προμήθειας.  

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

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 : 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 
 

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



 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification 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 
Γ.Γ.Ε. 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 XΙ του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
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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 του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 6 

                                         ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) 

 

Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν ένα οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
όταν αποδεικνύουν ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

1.  
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 

 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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).  

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 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 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
κα τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν. 3691/2008 (Α΄166). 

 Παιδική εργασία κα άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15/4/2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το Ν. 4198/2013 (Α΄215). 

Σημείωση: 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 σ’ 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 εταιριών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 
του Δ.Σ. 

2.  Τελούν 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 
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διαδικασίες πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 
ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

4. Συντρέχει 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. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώνει 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 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν 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 7ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
150 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των πέντε 
μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, τη προθεσμία κατά ανώτατο όριο 150 ημέρες, χωρίς οι 
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή, κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την  πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία 
τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη 
προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

 

7.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
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1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.  
 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο 
αποτελείται από ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του 1599/1986, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στο οποίο ο οικονομικός 
φορέας επιβεβαιώνει ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς του. 

 

  To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα 
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 ΕΕΕΣ σε 
ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό έντυπο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
1) Η αναθέτουσα αρχή:  
(α) Δημιουργεί στο διαδυκτιακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 
το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  
γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.  
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el .  
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  
(β) Στην 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». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ 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. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα).  
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ 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 ΕΕΕΣ 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 . 

 Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 ο οικονομικός φορέας 
επιβεβαιώνει ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 
 

 

Α) Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:: 
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i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

iν) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

v) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  Ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 25.4.2011 σ.1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄215). 

    Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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. 

     Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

 α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. Oι 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. 

iii)   δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τελεί σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
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iv)  δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
v) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 ν.4412/2016, η 

οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. Και αν 
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως την 
υπηρεσία. 

vi) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

vii) δεν έχει κάνει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την  
          Υπηρεσία, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκομίσει                              
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016. 

viii) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά 
του. 

ix) δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση. 

x) τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις και ότι θα συνεχίσει να τους τηρεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος.  

xi) δεν έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

 

Γ) δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά 
το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

 

Δ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή και έντυπη προσκόμιση, όπου 
απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 80 του ίδιου νόμου. 

 

Ε) ο οικονομικός φορέας δηλώνει την εγγραφή του στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό του επάγγελμα. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του. 

 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. Έτσι: 

4.1. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει : 
 

 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
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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 του Πρωτοδικείου 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 προσκομίζει: 
 

 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. 



4.2 Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν  

 Έναρξη   Επιτηδεύματος   από   την   αντίστοιχη   Δημόσια   Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 

5.  Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την 
έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης 
συμμετοχής τους στην ένωση και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
για τον χρόνο ισχύς της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή εκατόν πενήντα (150) ημέρες, κατά τα οριζόμενα 
στην αρχή του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης. 

 

7. Έγγραφη δήλωση για τα εργοστάσια κατασκευής 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιλάβουν έγγραφη δήλωση προς τον ΔΗΜΟ στην οποία θα αναφέρουν την 
χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν καθώς και την επιχειρηματική μονάδα 
(εργοστάσιο/α) ή διυλιστήρια στα οποία θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα είδη 
(καύσιμα ή/και λιπαντικά) όπως και τον τόπο εγκατάστασής της/των. 

 

Κάθε υποψήφιος που υποβάλλει προσφορά, θα πρέπει να δηλώσει στο 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη  Υπεύθυνη 
Δήλωση με τις συνέπειες του 1599/1986, τα Δικαιολογητικά πιστοποίησης καταλληλότητας
 για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει την εγγραφή του στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό του   επάγγελμα. 

Κάθε υποψήφιος που υποβάλλει προσφορά, θα πρέπει να δηλώσει στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη  Υπεύθυνη 
Δήλωση με τις συνέπειες του 1599/1986, τα Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει την κατοχή άδειας εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 (δεκτή και σε μορφή επίσημα 
επικυρωμένου αντιγράφου). Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις 
προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών 
μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ), 
αντίστοιχα, ή, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή 
πετρελαίου, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα (δεκτή και σε μορφή 
επίσημα επικυρωμένου αντιγράφου). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια 
εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 
3054/2002, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή 
της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου. 

Ειδικά για τις ενώσεις προμηθευτών : 
 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα αφορούν για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, 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. 

 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα 
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την 
έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου 
προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής της 
χώρας του διαγωνιζόμενου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής η προέλευσης 
(άρθρο 75 παρ. 2 & 80 παρ. 3 Ν.4412/2016). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η 
οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την 
περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους 
δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται 
από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

 

Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψήφιων αναδόχων στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτούς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται από αυτούς εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στην υπηρεσία. Όσα δε, δεν έχουν συνταχθεί / 
εκδοθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και συνεπώς δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, πρέπει να 
προσκομισθούν επίσης στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 
Η προσκόμιση θα γίνεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, με διαβιβαστικό 
όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα παραπάνω είναι του 
συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αντιστοιχούν στα είδη της προσφοράς. 

 

Έγγραφα : Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής: 

i. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων : Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων 
αντιγράφων. 

ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων : Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων : Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

iv. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα : Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα 
ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόμενους. 

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), 
όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογη αποδεικτικής αξίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. 

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται, για τους ημεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο 
ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, το οποίο θα 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π. . και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

Σε περίπτωση Νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς 
εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο 
του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση», «δήλωση» κλπ, εννοείται 
σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. 
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Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf, θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή του έχοντος προς τούτο υποχρέωση και δεν 
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση. 

Τονίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις που δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και επί πλέον προσκομίζονται εγγράφως στην Αναθέτουσα 
Αρχή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 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/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στα άρθρα 92 ως 106 του Ν. 4412/2016.  

 

8.2 Περιεχόμενο προσφορών 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 σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

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 παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, πλην 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 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 (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τεχνική προσφορά 
 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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.  

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 της προσφοράς του. 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 γνήσιου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 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. 

Α. Προέλευση των καυσίμων 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους 
καυσίμου που προσφέρουν.   

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και 
επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.   

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την 
υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το 
Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του 
Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο 
εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της 
επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.   

4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που 
δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την 
κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.  
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Β. Προέλευση των λιπαντικών 

 

Τα προς προμήθεια λιπαντικά μπορεί να είναι είτε πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ εξαμήνου 2015 
και μετά) είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών.  
 

Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια 
ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής, ανάφλεξης κλπ.). 
 

 

Γ. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού 
 

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα της, ειδικά για το σκοπό αυτό, συσταθεισομένης 
τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.   

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί 
εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η 
προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.  

 

8.2.2 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. Επίσης ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένα και το  ηλεκτρονικό  αρχείο, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄, σε μορφή  pdf. 

 
Επισημαίνεται ότι, το ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Α΄ 

υποβάλλεται υποχρεωτικά  και  εάν υπάρχει διαφορά  μεταξύ του ηλεκτρονικού αρχείου που παράγεται 
από την ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του υποβαλλόμενου ηλεκτρονικού αρχείου  οικονομικής 
προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Α΄,  θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά σύμφωνα με το 
παράρτημα Α. 

 
 

  ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία καυσίμου θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
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ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.  

 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :  

Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,738  

Τ αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,899  

Τ αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,147 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% 
για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,899 - (0,899 x 0,12)= 0,792. 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το πετρέλαιο κίνησης τότε στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,899 +(0,899 χ 
0,02)= 0,916. 

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 τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος A΄, σε μορφή pdf. 

 
Τιμές : 
Α. Για τα καύσιμα: 
 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει βάση   της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς  αποκλειστικά βάσει τιμής  του  εκάστοτε είδους . 

Συγκεκριμένα για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς  αποκλειστικά βάσει τιμής σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Αλμωπίας, του Τμήματος 
Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ή του εκάστοτε 
αρμόδιου φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 
 
Β. Για τα λιπαντικά: 

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  βάση   της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς  αποκλειστικά βάσει τιμής , στον  προμηθευτή  που  θα  προσφέρει    το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο σύνολο των λιπαντικών. 

Επισημαίνεται ότι, το ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Α΄ 
υποβάλλεται υποχρεωτικά  και  εάν υπάρχει διαφορά  μεταξύ του ηλεκτρονικού αρχείου που παράγεται 
από την ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του υποβαλλόμενου ηλεκτρονικού αρχείου  οικονομικής 
προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Α΄,  θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά σύμφωνα με το 
παράρτημα Α. 

 
Οι  προσφορές  θα  έχουν  ισχύ  εκατόν πενήντα  (150)  ημερολογιακών  ημερών, προσμετρούμενες 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά 

μετά την υποβολή της. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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   Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 
προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών του προϋπολογισμού είτε για κάθε μέρος αυτών –ΟΜΑΔΑ 
ξεχωριστά.  
   Δηλαδή θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλες τις ΟΜΑΔΕΣ  των προς προμήθεια 
ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.  
   Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ της παρούσας 
διακήρυξης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.    

 

 
ΆΡΘΡΟ 9  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη 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. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 

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. 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.917,46 € 
(σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. α΄ του Ν.4412/2016), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα της παρούσας διακήρυξης στην οποία συμμετέχει ως εξής:   

  Για την ομάδα Α.1 : 391,87 €. 
  Για την ομάδα Α.2 : 1002,23 €. 
  Για την ομάδα     Β : 96,61 €. 
  Για την ομάδα   Γ : 362,90 €. 
  Για την ομάδα   Δ : 116,92 €. 
  Για την ομάδα   Ε : 1180,80 €. 
  Για την ομάδα  ΣΤ : 766,13 €.  

 

   Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακές ημέρες , 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:  

1.   Την ημερομηνία έκδοσης 
              2.   Τον εκδότη. 

3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 
4.   Τον αριθμό της εγγύησης. 
5.   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6.   Την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ  και την διεύθυνση του συμμετέχοντος  υπέρ του οποίου εκδίδεται     
       η εγγύηση. 
7.   Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. 

           8.   Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
        της διαιρέσεως και της διζήσεως.  

            9.   Ό τ ι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε        
        ισχύον τέλος χαρτοσήμου,. 

16PROC005659185 2016-12-29



 

               10. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος  της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης     
                   πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα            
                    διακήρυξη κατά τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.  

               11. Τ ην 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. 

 
Από τα με αρ. 8 έως 11 ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής 
παρακαταθήκης, όπως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην περίπτωση αυτή 
ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το 
χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό.  

 Κατά τα λοιπά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει η 
παράγραφος 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.   

 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.   

 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται 
με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού 
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (α΄52), εφόσον 
απαιτείται.   

 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές  στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, 
υποχρεούνται να καταθέσουν 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%) 
(σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.   

 Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η περίπτωση β 
της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.   

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
καυσίμων και λιπαντικών. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 
της εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
                                                     ΓΛΩΣΣΑ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

            Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 
υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ελληνική.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, 
να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της 
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σφραγίδας «Apostile”, σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 5-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, 
είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση 
της υπηρεσίας των υποψηφίων, των διαγωνιζόμενων και του αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την υπηρεσία 
με τη διάθεση διερμηνέων.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα κατά 
περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).   

Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 πρέπει να 
φέρουν τη σχετική επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα γίνονται  δεκτά εφόσον: 

- έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα 
Δικηγόρων ή 

- έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδος στη χώρα 
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή  

- έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από 
ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008. 

- Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα παραπάνω 
είναι του συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και αντιστοιχούν στα είδη της προσφοράς. 

 
 

                               ΑΡΘΡΟ 11  
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., δηλαδή στις 06-02-2017, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

11.1 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» . 

11.2  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. 

 

  11.3 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-   Τεχνική 
προσφορά», η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού των υποψηφίων 
που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς 
όρους της διακήρυξης και συντάσσει προς τούτου σχετικό πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή 
απόρριψης των προσφορών των υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό, αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της 
επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους 
υποψήφιους. 

11.4 Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης γνωστοποιεί στους υποψήφιους των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 
Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονομικών προσφορών» 

11.5 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει 
ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομικών προσφορών» 

11.6 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά» οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν 

11.7 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:  
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Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  της 
παρούσας διακήρυξης. 

Εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για κάθε ομάδα ξεχωριστά και λαμβάνεται υπόψη: 

- 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 του κάθε προσφερόμενου προϊόντος.  

11.8 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό. 
Το ανωτέρω πρακτικό, αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο 
αρμόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους. 

 
 Άρθρο 12°  

Διευκρινήσεις  & Απόρριψη - προσφορών 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινήσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μόνο μετά 
από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο σε ήσσονος σημασίας ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 102, παρ. 2 & 4 του Ν. 4412/2016.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά με απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που : 

 

      1. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

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

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα 
 

με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

2. Είναι  ελλιπής  ή  υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των  απαράβατων  όρων  περί 
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζοντα στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 
5. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον ζητούμενο.   

6. Αφορά σε μέρος μόνο των ειδών μιας ομάδας και δεν καλύπτει το σύνολο των ειδών αυτής.   

7. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής 
και δεν συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/μες εγγυητική/κές επιστολή/λές συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

8. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου και τη 
συνολική προσφερόμενη τιμή όπως αυτή προκύπτει από το δοσμένο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη 
καυσίμων ή θέτει όρους αναπροσαρμογής των προσφερόμενων εκπτώσεων ή εμφανίζει αριθμητικά 
λάθη στους επιμέρους υπολογισμούς ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόμενων 
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ποσοστών έκπτωσης σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην του ηλεκτρονικού αρχείου της 
Οικονομικής Προσφοράς.  

9. Δεν  προσκομίζει,  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική υποβολή τους, σε 
έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  

 

10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις 
απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.  

11. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
12. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισμού που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
 

Άρθρο 13Ο 

 Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

1) Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 
ηλεκτρονικά τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη “προσωρινός ανάδοχος”, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο “προσωρινός ανάδοχος” εντός 15 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και σε  φάκελο  με  σήμανση  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»,  τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη μορφή, στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 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 (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς. 

Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σ’ αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης να τα προσκομίσει ή 
να τα συμπληρώσει. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προσφέροντα από την ανάθεση. 

 

2) Στοιχεία ηλεκτρονικού φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλάβει ο προσωρινός ανάδοχος στον εν λόγω φάκελο, 
έχουν ως ακολούθως : 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 7.1 εδάφιο 2 περίπτωση Α) της 
παρούσας διακήρυξης. Ελλείψει αυτού προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις 
(άρθρο 80 παρ. 2 α του Ν. 4412/2016). 
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Η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και 
επικουρικής, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 7.1 εδάφιο 
2. περίπτωση Β) i ως ii της παρούσας διακήρυξης. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 παρ. 7.1 εδάφιο 2. περίπτωση Β  iii. 

 

Αν  το κράτος - μέλος ή η εν  λόγω χώρα δεν  εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

γ. Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και ειδικό επάγγελμά τους. 

 

δ. Εφόσον ο οικονομικός φορέας απασχολεί προσωπικό προσκομίζει 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 (αφορά στην απόδειξη της τήρησης της 
εργατικής νομοθεσίας άρθρο 18 παρ.2 και 73 παρ. 4 α του Ν. 4412/2016). 

 

ε. Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 
6 του Ν. 3054/2002 (δεκτή και σε μορφή επίσημα επικυρωμένου αντιγράφου). Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι 
οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών 
χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, στις 
παραγράφους 5 (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, ή, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια 
Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), 
αντίστοιχα (δεκτή και σε μορφή επίσημα επικυρωμένου αντιγράφου). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 
προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, 
σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας 
πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου. 
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3) Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - Έλεγχος 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Ολοκλήρωση διαδικασίας 

α) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συντάσσει 
πρακτικό. Το πρακτικό διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που είναι η Οικονομική 
Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται με σχετική της απόφαση είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας. 

γ) Εάν η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι απόφαση κατακύρωσης, αυτή γνωστοποιείται σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση : 
 

- δεν προσκομίζει νομίμως και εμπροθέσμως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 
- διαπιστωθεί από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή 

- δεν αποδειχθεί, από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά το άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης 

κηρύσσεται έκπτωτος, η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ΔΗΜΟΥ η εγγύηση 
συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα 
Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και 
συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

δ) Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποστέλλει πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο ζητώντας του να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου. pdf επικαιροποιημένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 7.1 εδάφιο 2 περίπτωση Α) της 
παρούσας διακήρυξης. 
ii. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και 
επικουρικής, και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 7.1 εδάφιο 
2 περίπτωση Β  i & ii της παρούσας διακήρυξης. 
iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 παρ. 7.1 εδάφιο 2 Β περίπτωση iii. 
iv. Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και ειδικό επάγγελμά τους. 
 
ε) Έπειτα η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο την απόφαση κατακύρωσης. 

στ) Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
καλεί εγγράφως τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός 20 ημερών, 
προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
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Άρθρο 14Ο 

                                                      Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συλλογικό όργανο, δηλ. η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της προς το Όργανο 
Λήψης Αποφάσεων που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : 

 

α. Την κατακύρωση της προμήθειας  

   β. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (δηλαδή προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή) η   Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

  γ. Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

1) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύμβασης 

2) εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κατά τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 5 του Ν.4412/2016 

3) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης 
4) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο 

5) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης 
6) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
7) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016  

δ. Την ακύρωση μερικώς της διαδικασίας σε οποιοσδήποτε στάδιο αυτής, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις, ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

ε. Την τελική ματαίωση του διαγωνισμού για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή για επιμέρους τμήματα. 

στ. Την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να 
προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (βλ. άρθρο 26 της παρούσας διακήρυξης)  κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 

                          Άρθρο 15 

Ενστάσεις Προσφυγές 

 

15.1 Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης. 
 

Ο παρών διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3886/2010 και εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις 
αυτού, κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης σε όλη 
την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. 

Ενστάσεις δύναται να υποβληθούν μόνο κατά των πρακτικών (γνωμοδοτικές πράξεις) για τους λόγους και με 
την διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω. 

Οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή 
της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
υποψηφίους μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με αρχείο .pdf, το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή ως εξής : 

Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό, μόνο 
από προσφέροντα που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή από προσφέροντα που αποκλείστηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η 
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ένσταση αυτή υποβάλλεται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ.15.3 του παρόντος άρθρου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο (την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του 
Δήμου). Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με την αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στο Όργανο Λήψης 
Αποφάσεων που αποφαίνεται τελικά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, προ 
της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές. 

 

15.2 Προδικαστικές προσφυγές. 
 

1. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται κατά της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της Διοίκησης) 
αλλά και κατά αποφάσεων του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων (διοικητικές εκτελεστές πράξεις) με τις οποίες 
εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού. 
Οι προσφυγές αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν όρο του παραδεκτού για 
την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση των 
οποίων η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται 
από την Ε.Α.Ε. της Α.Α. η οποία γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επ΄ αυτών και στην συνέχεια υποβάλλονται στο 
Όργανο Λήψης Αποφάσεων που αποφαίνεται τελικά. 

2. Η Α.Α. υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση 
προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η Α.Α. πάντως, δύναται να δεχθεί εν 
όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την 
προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή 
καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η 
προδικαστική προσφυγή του. H Α.Α. δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για 
την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ` αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η 
καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 
3. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί 
να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου. Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την 
πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της 
προϋπολογισθείσης αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο 
αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας, η Α.Α. οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε 
πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την 
Α.Α., το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της Α.Α. για την πραγματική βάση των ισχυρισμών 
του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία 
από την Α.Α., όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιμου 
των προβαλλόμενων αιτιάσεων. 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 τα ανωτέρω.  

4. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των 
διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την αναστολή εκτέλεσης 
οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση 
των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την 
αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται μέσα σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης. 

 

5. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 
καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

6. Οι ενστάσεις ή προσφυγές των ενδιαφερομένων κατά των πρακτικών ή κατά των αποφάσεων της Α.Α. 
σχετικά με τον διαγωνισμό αντιμετωπίζονται διακριτά για κάθε ομάδα. Οι ενστάσεις, ή / και προσφυγές, ή / και 
η άσκηση ένδικων μέσων κατά πρακτικών ή των αποφάσεων της Α.Α., ή η αναστολή της διαδικασίας του 
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διαγωνισμού ή / και ακύρωση αυτής για την ανάθεση μιας ομάδας , δεν μπορεί να αναστέλλει ή να ακυρώνει 
την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την άλλη ομάδα.   

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με 
τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε 
στάδιο του διαγωνισμού και σε κάθε απόφαση της Α.Α. μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Α.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Εφόσον οι προσφυγές απορρίπτονται, γίνεται ανάρτηση της απόφασης στον χώρο του διαγωνισμού και 
ενημέρωση του προσφεύγοντος μέσω του Συστήματος. Η απόφαση συνοδεύεται και από το πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφεύγοντες. 

 
 

15.3 Τρόπος υποβολής των ενστάσεων – προσφυγών  

Οι ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα άνω και στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική 
φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με αρχείο .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει 
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε 
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, 
εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία 
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

 
 

15.4 Ενστάσεις μετά την υπογραφή της σύμβασης 
 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, για κάθε πράξη του Δήμου ή Νομικού Προσώπου για την οποία ο 
ανάδοχος της προμήθειας  κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.4412/2016. 

Σημειώνεται 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. 

 
Άρθρο 16ο  

   Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης 

 

Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η εν λόγω απόφαση 
κατακύρωσης αναρτάται τόσο στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ όσο και στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ : http://et.diavgeia.gov.gr. 

Στον διαγωνιζόμενο που επελέγη ως Ανάδοχος αποστέλλεται από την Α.Α. εγγράφως μέσω του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η σχετική 
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ανακοίνωση της κατακύρωσης – πρόσκλησης προς υπογραφή της Σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Τα προς προμήθεια είδη  

β) Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (% ) ή την τιμή μονάδος  

γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια 

δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 
όρων αυτών 

ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν. 3886/2010. 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
του Ν. 4129/2013. 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια  υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α. (άρθρο 9, παρ. Β της παρούσας διακήρυξης). 

 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 17ο 

Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης – Τροποποίηση Σύμβασης – 
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

  Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται από τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας οι σχετικές 
Συμβάσεις που υπογράφονται και από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Σύμβαση για την υλοποίηση της 
προμήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
διακήρυξη και στην προσφορά του αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η Σύμβαση δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων. Η Σύμβαση που περιέχει 
λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, καθώς και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ. Τα προς προμήθεια είδη 

δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί ή την τιμή μονάδος 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές  

   ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
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θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα 
σημεία δεν ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία 
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

 Τροποποίηση Σύμβασης 

 
 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό  προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι΄ αυτό και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.. 

 

 Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε η ποσότητα των ειδών ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 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 αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Άρθρο 18ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και 
κατόπιν έγγραφης εντολής των αρμοδίων οργάνων.  

α. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και του κάθε 
Ν.Π.Δ.Δ., με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριμένα: 

- Το   πετρέλαιο   θέρμανσης   θα   παραδίδεται   εντός   δύο (2) ημερών   από   την   γραπτή   
εντολή   στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.. 

- Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αυθημερόν, μετά από την γραπτή εντολή που θα 
προσκομίζεται από την Υπηρεσία, σε πρατήριο που θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, 
το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου . 

β. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και σε χρονικό 
διάστημα  τριών  (3)  ημερών  από  τη  γραπτή  εντολή  της  Υπηρεσίας,  με  τη  μεταφορά  τους  στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου και την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων και λιπαντικών είναι για ενδεικτικό διάστημα  δώδεκα 
(12) μηνών από την υπογραφή της. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρου διαστήματος δεν εξαντληθούν 
οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στην 75/2016 μελέτη η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί 
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μέχρι την  εξάντλησης τους, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Δήμο & τα Νομικά του Πρόσωπα.    
 
Επιπλέον: 

Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου και των 
Ν.Π.Δ.Δ.: 

- για τα καύσιμα, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο 
ακριβώς είδος καυσίμου. 

- για τα λιπαντικά με την ίδια ακριβώς τιμή, με αυτή της προσφοράς του. 
 

Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και σε καμία περίπτωση δεν 
υποχρεούνται να πράξουν αυτό, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσουν τις ανάγκες τους. 

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις της ως άνω προμήθειας θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας 
ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προ της υπογραφής τους. 
 

Άρθρο 19ο  
                                     Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε  

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δενεπισκεύασε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν αθροιστικά οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

ΆΡΘΡΟ 20 

    ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 21 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και σύμφωνα με την 
75/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

                                                 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η διακήρυξη του Διαγωνισμού 
2. Η 75/2016 μελέτη  
3. Η προσφορά του αναδόχου 
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί: 

 Στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   

 Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ή Δημοπρασιών)    

 Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Πέλλας  ή  σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία του Νομού  
 

Η διακήρυξη θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί 
στη και στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αλμωπίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosalmopias.gov.gr και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

    

 Η  δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους 
να καταθέσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, οι δαπάνες δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, 
ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού που κατακυρώθηκε στον καθένα προμηθευτή ξεχωριστά. 
Σημειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για δημοσίευση, θα την έχει ο Δήμος για την ομάδα του 
διαγωνισμού που δεν θα υπάρξει ανάδοχος.  

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα 
αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
παρούσας διακήρυξης.   

  .   

 

 

 
 
 

 
                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                                  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005659185 2016-12-29



 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2017 

Αρ . Μελέτης 75/2016 

Προϋπολογισμού: 485.765,66 ευρώ με ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η προμήθεια αφορά υγρά καύσιµα και λιπαντικά για τα οχήματα και μηχανημάτων 
έργου του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων που απαιτούνται για την 
κίνηση και τη λειτουργία των οχημάτων και των μηχανικών σηµείων τριβής ώστε να 
έχουµε την οµαλότερη δυνατή λειτουργία τους. Επίσης αφορά και την προμήθεια 
καυσίµων θέρμανσης για τις ανάγκες του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων. Οι 
ποσότητες των καυσίµων υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τις ανάγκες του Δήμου και 
των Νομικών Προσώπων. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα 
παραδίδεται σε χώρο που θα του υποδεικνύεται εντός των ορίων του ∆ήµου 
Αλμωπίας. Οι εργασίες ανεφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα θα γίνεται από τον 
προµηθευτή στο πρατήριό του. Όλες οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς.  

Ο χρόνος παράδοσης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών 
από την παραγγελία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η παράδοση των καυσίμων 
κίνησης στα οχήματα του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων θα γίνετε 
αυθημερόν. Η ευθύνη των αγαθών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και µέχρι την 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του ∆ήµου είναι του αναδόχου.  

Η προμήθεια αφορά το έτος 2017 και για ενδεικτικό διάστημα 12 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.   

Ο τρόπος πληρωμής θα είναι σε ακολουθία µε τα εκδοθέντα τιμολόγια βάσει της 
τµηµατικής παράδοσης της προμήθειας.   

Η παραπάνω προμήθεια κρίνεται αναγκαία για την καλή και ομαλή κίνηση 
(λειτουργία) των µηχανηµάτων του ∆ήµου-Νομικών Προσώπων αλλά και για την 
θέρμανση των κτιρίων του ∆ήµου- Νομικών Προσώπων  

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 485.765,66 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότηση θα γίνει από 
∆ηµοτικούς Πόρους. Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/06 µε τις διαδικασίες του ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, µε κριτήριο κατακύρωσης για 
τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί της 
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διαµορφούµενης µέσης ημερήσιας λιανικής τιµής καυσίµων όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο  φορέα 
όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την ηµέρα 
παράδοσης των καυσίµων και για δε τα λιπαντικά την χαµηλότερη προσφερόµενη 
τιµή.  

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 
προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του 
προϋπολογισµού.   

 

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν 
πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές.  

  

 ΑΡΙΔΑΙΑ 16/12/2016 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

  

Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2017 

Αρ . Μελέτης 75/2016 

Προϋπολογισμού: 485.765,66 ευρώ με ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Σύμφωνα με τις ανάγκες Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων του 
παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες οι Ποσότητες και τα Κόστη των Υγρών 
Καυσίμων & Λιπαντικών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 373.732 0,738 275.814,22 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 100.000 0,899 89.900,00 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 14.273 1,147 16.371,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 488.005  382.085,35 

ΦΠΑ 24% 91.700,48 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 473.785,83 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 0,90 720,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 17,00 510,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 3,50 420,00 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 3,50 280,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 3,50 28,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 6,00 360,00 
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Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 3,30 1.320,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 3,30 1.320,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 5,30 127,20 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 5,30 127,20 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 2,70 553,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 2,80 168,00 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 1,70 102,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 10,00 200,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 4,70 658,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 3,00 1.800,00 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 1,85 416,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 4,20 126,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 5,00 25,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 1,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3691   9.661,15 

ΦΠΑ 24% 2.318,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 11.979,83 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 382.085,35 

Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9.661,15 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 391.746,50 

ΦΠΑ 24% 94.019,16 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 485.765,66 
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

I.) Για το Δήμο Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 53,100 0,738 39.187,00 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 100.00 0,899 89.900,00 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 9.000 1,147 10.323,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 162.100   139.410,80 

ΦΠΑ 24% 33.458,59 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 172.869,39 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 0,90 720,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 17,00 510,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 3,50 420,00 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 3,50 280,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 3,50 28,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 6,00 360,00 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 3,30 1.320,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 3,30 1.320,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 5,30 127,20 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 5,30 127,20 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 2,70 553,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 2,80 168,00 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 1,70 102,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 10,00 200,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 4,70 658,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 3,00 1.800,00 
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Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 1,85 416,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 4,20 126,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 5,00 25,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 1,00 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 3691   9.661,15 

ΦΠΑ 24% 2.318,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 11.979,83 

 

II.) Για το ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης) 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 49.173 0,738 36.289,67 

ΣΥΝΟΛΟ 49,173   36.289,67 

ΦΠΑ 24% 8.709,52 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.999,20 

III.) Για την ΔΗΚΕΑ (Δημοτική Κοινοτική Επιχείρηση Αλμωπίας) 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 7.648 0,738 5.644,22 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 5.273 1,147 6.048,13 

ΣΥΝΟΛΟ 12.921   11.692,35 

ΦΠΑ 24% 2.806,17 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.498,52 

IV.) Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 160.000 0,738 118.080,00 

ΣΥΝΟΛΟ 160.000   118.080,00 
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ΦΠΑ 24% 28.339,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 146.419,20 

V.) Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 103.811 0,738 76.612,52 

ΣΥΝΟΛΟ 103.811   76.612,52 

ΦΠΑ 24% 18.387,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.999,52 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΔΑΙΑ 16/12/2016 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/12/2016 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:75/2016 

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΈΤΟΥΣ 
2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  485.765,66 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

CPV   09134100-8 

          09134200-9 

          09135100-5 

          09211000-1 

          09132100-4 

          09211650-2 

          24951311-8 

          

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων του 
παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες οι Ποσότητες των Υγρών Καυσίμων & 
Λιπαντικών. 

I.) Για το Δήμο Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 53.100 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 100.000 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 9.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 162.100 

A/A ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΙΤΡΑ (LT) / ΚΙΛΑ (KG) 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 
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Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3.691 

 

 

II.) Για το ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης) 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 49.173 

ΣΥΝΟΛΟ 49.173 

 

 

III.) Για την ΔΗΚΕΑ (Δημοτική Κοινοτική Επιχείρηση Αλμωπίας) 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 7.648 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 5.273 

ΣΥΝΟΛΟ 12.921 

 

 

 

IV.) Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 160.000 

ΣΥΝΟΛΟ 160.000 

 

 

 

 

V.) Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 103.811 

ΣΥΝΟΛΟ 103.811 
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ΑΡΙΔΑΙΑ 16/12/2016 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:75/2016 

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΈΤΟΥΣ 
2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  485.765,66 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

CPV   09134100-8 

          09134200-9 

          09135100-5 

          09211000-1 

          09132100-4 

          09211650-2 

          24951311-8         

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 Άρθρο 1ο  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων καθώς και τις ανάγκες 
θέρµανσης των κτιρίων του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων για το 
έτος 2017 και για ενδεικτικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή 
μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 485.765,66 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
24%.  

 Άρθρο 2ο   

Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται σε χώρο που θα του υποδεικνύεται εντός 
των ορίων του ∆ήµου Αλμωπίας. Ο χρόνος παράδοσης για το πετρέλαιο θέρµανσης 
θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παραγγελία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης.  

Οι εργασίες ανεφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα θα γίνεται από τον 
προµηθευτή στο πρατήριό του. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης στα οχήματα 
του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων θα γίνετε αυθημερόν.  

Όλες οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς.  
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Άρθρο 3ο   
Η ευθύνη των αγαθών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και µέχρι την παραλαβή 
από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου είναι του αναδόχου.  

Άρθρο 4ο   
Η ποσότητα των προς προµήθεια καυσίµων που αναγράφεται στον προϋπολογισµό 
της µελέτης είναι ενδεικτική και δε δεσµεύει την υπηρεσία. Οι επιμέρους ποσότητες 
των καυσίμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις 
ανάγκες του Δήμου, χωρίς όμως να γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων.   

Η ποσότητα που τελικά θα προµηθευτεί θα καθοριστεί από τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.  

Άρθρο 5ο   
Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι αρίστης ποιότητας και όπως αυτή των κρατικών 
διυλιστηρίων και αναγνωρισµένων εταιριών πετρελαιοειδών.  

  Άρθρο 6ο   

Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις - φόρους. Ατυχήµατα και 
ζημιές κατά την παράδοση βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και 
υποχρέωση του ∆ήµου.    

 Άρθρο 7ο   

Η κατάθεση προσφοράς προϋποθέτει και δηλώνει τη γνώση και αποδοχή των 
ειδικών συνθηκών εργασίας των προµηθειών.  

 

ΑΡΙΔΑΙΑ 16/12/2016 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΕΤΟΥΣ 2017 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ)» 
 

Της επιχείρησης …………………………………………………., έδρα …………................………………. 

οδός …………………., αριθμός …..…, τηλέφωνο ………………………….., fax 

………………………………………  

                                           

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α Είδος 
 Προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης επί της εκατό (%) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

Προσφερόμενο 
ποσοστό 

έκπτωσης επί της 
εκατό (%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΡΙΑ 

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 

ΟΜΑΔΑ Α1 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης για 
τον Δήμου 
Αλμωπίας 

 
 
 
 

  

2 

ΟΜΑΔΑ Α2 
Πετρέλαιο 
κίνησης και 
βενζίνη 
Αμόλυβδη για 
τον Δήμο 
Αλμωπίας 

 
 
 
 
 

 Πετρέλαιο κίνησης:  
 
…………………..….. 
 
Βενζίνη Αμόλυβδη:  
 
…………………….. 
 

3 
ΟΜΑΔΑ Β 
Λιπαντικά για τον 
Δήμο Αλμωπίας  

  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
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4 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης για 
το ΚΕ.Κ.Π-Α του 
Δήμου Αλμωπίας 

 

  

5 

ΟΜΑΔΑ Δ 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης και 
βενζίνη 
Αμόλυβδη για τη 
ΔΗ.Κ.Ε.Α. του 
Δήμου Αλμωπίας 

 

 Πετρέλαιο Θέρμανσης:  
 
…………………..….. 
 
Βενζίνη Αμόλυβδη:  
 
…………………….. 
 

6 

ΟΜΑΔΑ Ε 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης για τη 
Σχολική 
Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
Δήμου 
Αλμωπίας 

 

  

7 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης για τη 
Σχολική 
Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
Δήμου 
Αλμωπίας 

 

  

 

 
 

 
    
                                                                             Αριδαία                   /         /  2017
          
                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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