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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνω Καλεντίνη, 24 Φεβρουαρίου 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   
∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  Αριθ. Πρωτ.: 1013 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Άνω Καλεντίνη Άρτας 
Πληροφορίες:    κ. Ρούσσας Κων/νος 
Τηλέφωνο :       2681360816                     
Fax           :       2681067690                    
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Θέµα: ∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α) Τις διατάξεις: 

1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

3) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. 

(Φ.Ε.Κ. 43) 

5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ 

(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

7) Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

8) Το Ν. 4155/2013 φεκ 120Α’ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου 

Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

9) Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

10) Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», 

11) Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, 4281/2014 και 4230/2015 
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12) Τις διατάξεις του ν. 4281/2014 αρθρ. 157 παρ. 1α και 1β. 

Β) Την 17/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ 

για την: 

(α) Ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων, µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης 

λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα 

του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και 

που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 

αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης) σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ, 

της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 

ΦΕΚ 93 Α΄. Ο διαγωνισµός αφορά τις ανάγκες του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη καθώς και 

των Νοµικών του Προσώπων (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ). 

(β) Ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια λιπαντικών του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ στο σύνολο τους σύµφωνα µε τον 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Τα καύσιµα και τα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης, µε τους 

εξής όρους: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο προµήθειας - προϋπολογισµός 

 

Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη είναι: 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2016-2017 

 

Συνολικά για το ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 34.000 34.959,35 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 74.796,75 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 26.000 31.707,31 

4 Ελαιολιπαντικά 1.425 8.943,09 

  ΣΥΝΟΛΟ 150.406,50 
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  Φ.Π.Α. 23% 34.593,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 185.000,00 

 

Για το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 9.000 10.569,11 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 74.796,75 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 16.700 20.325,20 

4 Ελαιολιπαντικά 1.300 8.130,08 

  ΣΥΝΟΛΟ 113.821,14 

  Φ.Π.Α. 23% 26.178,86 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 

 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Βενζίνη αµόλυβδη 9.300 11.382,11 

2 Ελαιολιπαντικά 125 813,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Α’ θµια Σχολική Επιτροπή 

  

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Β’ θµια Σχολική Επιτροπή 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Αναλυτικά οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανά Νοµικό Πρόσωπο 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β’ της παρούσας.  

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 185.000,00 € µαζί 

µε την αξία του Φ. Π. Α., για το σύνολο του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη και των Νοµικών 

Προσώπων και θα χρηµατοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία 

ή περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν 

προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων. 

Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό έτους 2016 του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη και των 

Νοµικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στους προϋπολογισµούς έτους 

2017. 

Άρθρο 2 

 Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν εγκριθεί µε την αριθ. 17/2016 απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής και επισυνάπτονται 

αναλυτικά στο τέλος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. 

Άρθρο 3 

 Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

 

1. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µόνο µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία είκοσι 

(20) ηµερών, από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισµό τοπικής 

αυτοδιοίκησης δηµοσίευσής της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στο Τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η 15/03/2016 ώρα 

15:00µ.µ.. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής στο σύστηµα. 

2. 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 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
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ηλεκτρονικό φάκελό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/2013, τον ΕΚΠΟΤΑ και στο Π∆ 60/07. 

Άρθρο 4 
Συµβατικά Στοιχεία 

 
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά 

σειρά ισχύος είναι: 

α) Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

δ) Η τεχνική περιγραφή 

ε) Η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 5 
Αναθέτουσα Αρχή – Χρόνος και τόπος του ∆ιαγωνισµού 

 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

Α.Φ.Μ. 997681832 ∆.Ο.Υ. Άρτας 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη – 47044 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2681360816–2681360823 

ΦΑΞ: 2681067690 

e-mail: kp120165@gmail.com 

4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

4.2.1 ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Α.Φ.Μ. 997681832, ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, έδρα: 

Άνω Καλεντίνη - 47044 

4.2.2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Α.Φ.Μ. 997682320, ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, έδρα Άνω Καλεντίνη - 47044 

4.2.3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Α.Φ.Μ. 997682331, ∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ Άνω Καλεντίνη - 47044 

4.2.4. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΦΜ 997682400, 

∆.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, Άνω Καλεντίνη - 47044 

4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού: 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

24/02/2016 29/02/2016 15/03/2016 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το 

Γραφείο Προµηθειών (Κος Ρούσσας Κωνσταντίνος) Άνω Καλεντίνη και στα τηλέφωνα 

2681360816 - 2681360823 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στα άρθρα 11 και 12 της 

παρούσας 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά 

µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει 

το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόµενων υλικών, αρκεί αυτή να 

καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που 

προβλέπεται από τη διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται 

από την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, 

µπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.  

δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 

προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από 

την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα 
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µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση 

της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας 

που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της 

εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Άρθρο 7 

Πληροφόρηση Ενδιαφεροµένων 

 

1) Η διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.gkaraiskakis.gr από την 24/02/2016, στον κόµβο 

ενηµέρωση και στη διαδροµή δηµοπρασίες – διαγωνισµοί, όπως επίσης και στο διαδικτυακό 

τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας των προσφορών ήτοι µέχρι τη 15/03/2016. 

2) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως 

µετά την δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., θα έχουν όµως 

τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει ορίσει η 

αναθέτουσα Αρχή για την παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης, η οποία είναι 

το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

3) Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 

έγγραφα του διαγωνισµού, αυτής παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (άρθρο 33 παρ.2 του Π.∆. 

60/2007). 

4) Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής 

συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους 

στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα 

αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf, µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

5) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα 

να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προφορά µετά την υποβολή της. 

6) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 

εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές 

εφηµερίδες, σε µια εβδοµαδιαία και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.gkaraiskakis.gr. 
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Άρθρο 8 

∆ικαίωµα συµµετοχής – Αποκλεισµός συµµετοχής 
 
7.α. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισµοί 

δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο 

των ειδών των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά 

οµάδα,. 

Καθώς ο ∆ήµος και τα Νοµικά του πρόσωπα δεν διαθέτει δεξαµενές για καύσιµα κίνησης 

(πετρέλαιο – βενζίνη αµόλυβδη), ο συµµετέχων για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 και 3 ≪ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ≫ 

θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίµων για την τροφοδοσία των οχηµάτων. 

 
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.∆Η.Σ. - 

∆ιαδικτυακή 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 ταυτοποιούνται ως εξής : 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

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

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 
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� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από 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 IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ 

για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους 

προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους 

τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 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. 

 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας όσοι: 

(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως 

αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού 

δικαίου και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για: 

(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  

(ii) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, 

(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία 

κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα, 

(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (όχι τα ΝΠ∆∆, οι 

ΟΤΑ, οι δηµόσιοι οργανισµοί), 

(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (µόνο τα 

νοµικά πρόσωπά) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, 

(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,  
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(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 

τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, 

(στ) για τα φυσική ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής – αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες 

ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή 

έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 

εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και 

επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις του Π.∆. 118/2007, άρθρο 6, 

(ζ) συµµετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα τουλάχιστον 

µέλος της. 

Αποκλείονται επίσης: 

� Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης 

� Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 7α της παρούσας διακήρυξης 

� Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες 

του δηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου 

Άρθρο 9 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής - δικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, 

ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση υγρών καυσίµων και εφόσον 

διατηρούν πρατήριο υγρών καυσίµων σε ακτίνα είκοσι (20) χιλιοµέτρων από την έδρα του 

∆ήµου. Λόγω του ότι ο ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι ορεινός και δεν υπάρχουν 

πρατήρια υγρών καυσίµων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε.), αλλά µόνο στις ∆.Ε. 

Ηρακλείας και Γ. Καραϊσκάκη. 

 

2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  

α)   Οι Έλληνες προµηθευτές:  

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. (ήτοι 3.008,13 €), ή για το τµήµα (∆ήµος ή 

Νοµικό Πρόσωπο) που συµµετέχουν, σύµφωνα µε την  παράγραφο 1 του άρθρου 26 της 

αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και το άρθρο 157 του 

Ν.4281/2014. Ειδικότερα για το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη  εγγυητική επιστολή ύψους 

2.276,43 €. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη εγγυητική 

επιστολή ύψους 243,90 €. Για τη Σχολική Επιτροπή Α’ΘΜΙΑΣ εγγυητική επιστολή ύψους 
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243,90 €. Για τη Σχολική Επιτροπή Β’ΘΜΙΑΣ εγγυητική επιστολή ύψους 243,90 €. Για το 

σύνολο του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νοµικών του προσώπων εγγυητική 

επιστολή για το ποσό των 3.008,13 €. Η εγγυητική µπορεί να διαµορφώνεται ανάλογα µε το 

που συµµετέχουν οι διαγωνιζόµενοι, δηλαδή µόνο για το ∆ήµο ή και για συγκεκριµένα 

Νοµικά Πρόσωπα.  

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 

 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

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

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.   

 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 

αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

β)   Οι αλλοδαποί προµηθευτές:  

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρ. 26 της αριθ. 11389/1993 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, το άρθρ. 157 παρ. 1α του ν.4281/2014 και σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στη περίπτωση 1α του παρόντος άρθρου.  

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

 

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

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 

(3) και (4) .  
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4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  

 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 

του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  

δ) Οι συνεταιρισµοί:   

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

 

1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση.  

ΓΕΝΙΚΑ 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να 

φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 

� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 

υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 

ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν εκδίδει 

κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
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Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του 

ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του 

ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

εγκατάστασης της επιχείρησης. 

 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 

182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 

15 ετών . 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη 

περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόµενου. 

 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι 

έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Άρθρο 10 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 

10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 

 

10.1.1. Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά≫ 

και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη ≪Οικονοµική Προσφορά≫. 
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[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 

 

10.1.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη ≪∆ικαιολογητικά 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: 

• ∆ικαιολογητικά 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 8 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά≫ που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή 

συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα έγγραφα που προσκοµίζονται ηλεκτρονικά στον Ο.Τ.Α. θα πρέπει να είναι ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφά εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή συµβολαιογράφο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74 

Α’). Εφαρµόζοντας αναλογικά την ανωτέρω παράγραφο, γίνονται επίσης αποδεκτά τα απλά 

αντίγραφα τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Επίσης στην 

περίπτωση εγγράφων που προσκοµίζονται στον Ο.Τ.Α. και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφά από αντίγραφα εγγράφων και να έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο σε επίσηµη µετάφραση. 

• ∆ικαιολογητικά εµπιστευτικού χαρακτήρα 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
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συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την ένδειξη ≪πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα≫. Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 

ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

• 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. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 

10.1.3. 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. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 

οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 

προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την 

αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 

τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 

 

Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης : =0,728 

Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,954 

Ταναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη : = 1,331 
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Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,954 - 

(0,954 x 0,12)=0,840 

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 0,954 +(0,954 x 0,02)=0,973  

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, σε 

µορφή pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές φόρµες του 

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν γίνονται δεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας του κάθε 

είδους καυσίµων – λιπαντικών ανά οµάδα διαγωνισµού. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό), κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας απορρίπτονται. 

Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία του προσφερόµενου προϊόντος, η µεταφορά και 

η παράδοση αυτού. 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέρων είναι απολύτως 

ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχει 

µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελό ∆ιαγωνισµού. 

 

10.2 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι 

παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας 

στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

 

10.3 Επισηµάνσεις 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής  

προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, 

αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο 

όργανο. 

• Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό 

προµήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην µελέτη της υπηρεσίας. Σε κάθε 

περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται στην 

οµάδα ή τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. 

Άρθρο 11 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά≫ . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά≫, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων ≪Οικονοµική Προσφορά≫, οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 12 
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∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  

- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης 

- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 

- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και στην τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 

τους ορίζονται. 

1. Για τα λιπαντικά: 

 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση 

τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις ορούς που 

προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες 

µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2. Για τα καύσιµα: 

 

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίµου την ηµέρα παράδοσης του, όπως 

διαµορφώνεται µε το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου υγρών 
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καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη 

περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου και µε την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν καύσιµα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προµήθειας και είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιµες (ως προς την οικονοµική προσφορά), θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το 

ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµων και είναι σύµφωνες µε τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει και διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε 

είδος καυσίµου. Στην περίπτωση αυτή, οικονοµικότερη προσφορά είναι αυτή που από το 

σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού, προκύπτει η χαµηλότερη τιµή. 

Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού και σε διαφορετικούς προµηθευτές. 

Άρθρο 13 

Ενστάσεις 

 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 

συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από 

τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως 

εξής:  

 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα..  

 

β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή του στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 

σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε fax. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο 

λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
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λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 14 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - σύµβαση 

 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά ανακοίνωση 

κατακύρωσης στην οποία επισυνάπτεται η απόφασης της τελικής έγκρισης. Μετά την 

ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που υπογράφεται 

και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 

διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας. 

 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 

- παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε 

- Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. 

- εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα που θα 

προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 

απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κλπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά 

για τη χρήση την οποία προορίζονται. 

Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του ∆ήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που 

προµήθευσε µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου διαπιστωθεί η παραβίαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων που πρέπει 

να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής του 

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στον µηχανολογικό 

εξοπλισµό και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 

 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα καταρτιστεί µε τον ανάδοχο, ορίζεται σε 

δώδεκα (12) µήνες, από την ηµέρα της υπογραφής της και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της 

υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

Η σύµβαση δύναται να παραταθεί µέχρι και τρείς (3) µήνες µετά την λήξη της, ύστερα από 

συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την 

υπογραφή τη ς νέας σύµβασης, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης 

υπέρβαση του συµβατικού ποσού των ποσοτήτων, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση 

του ∆ήµου. 

Άρθρο 15 
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Χρόνος - τόπος - τρόπος παράδοσης 

 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα 

κτίρια του ∆ήµου, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο ∆ήµος δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας 

να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα. 

Άρθρο 16 

Παραλαβή των καυσίµων 

 

Η παραλαβή των καυσίµων, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠ ΟΤΑ. 

Άρθρο 17 

Τρόπος πληρωµής 

 

Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή 

των υπό προµήθεια καυσίµων. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την  αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

Άρθρο 18 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 

 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 

δηµοσίων συµβάσεων), άπαξ σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες 

του νοµού και µία εβδοµαδιαία. Επίσης να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 

και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στη διεύθυνση:www.gkaraiskakis.gr. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης δηµοσίευσής της 

περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 10 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

  

  

  

                 Περικλής Α. Μίγδος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου πρέπει να 

είναι ποιότητας όµοια µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Επίσης: 

Α) το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις, από 

νερό και φυσικά σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο 

θέρµανσης. 

Β) Η βενζίνη σούπερ θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές  (ΕΛ. ∆. Α.) Σε καµιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη αµόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο. 

Γ) η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές  (ΕΛ. ∆. Α.) Σε καµιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 

∆) Τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας και απαλλαγµένα από κάθε πρόσµιξη µε άλλα 

παρεµφερή υλικά. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από καύσιµα ώστε να ελέγχεται η 

ποιότητα και αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

 

Τόπος - τρόπος παράδοσης 

 

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, ανάλογα µε 

τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας 

να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίµων. 

Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη µπορεί να γίνεται και απ’ 

ευθείας από το πρατήριο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

Αντικείµενο προµήθειας - προϋπολογισµός. 

Συνολικά για το ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 34.000 34.959,35 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 74.796,75 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 26.000 31.707,31 

4 Ελαιολιπαντικά 1.425 8.943,09 

  ΣΥΝΟΛΟ 150.406,50 

  Φ.Π.Α. 23% 34.593,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 185.000,00 

 

Για το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 9.000 10.569,11 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 74.796,75 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 16.700 20.325,20 

4 Λάδι υδραυλικών 

συστηµάτων 

375 2.439,02 

5 Λάδι κινητήρα 562 3.658,54 

6 Λάδι οδοντωµάτων 125 813,01 

7 Λάδι λίπανσης επιφανειών & 

Ρουλεµάν (γράσο) 

38 406,50 

8 Αντιψυκτικό 200 813,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 113.821,14 

  Φ.Π.Α. 23% 26.178,86 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 

 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Βενζίνη αµόλυβδη 9.300 11.382,11 

2 Ελαιολιπαντικά 125 813,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Α’ θµια Σχολική Επιτροπή 

  

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Β’ θµια Σχολική Επιτροπή 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

  

  

  

  

 Περικλής Α. Μίγδος 
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