
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   284/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  46/23-11-2015
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  -
Καθορισμός  των  όρων  διακήρυξης
ηλεκτρονικού  ανοικτού  διεθνή  δημόσιου
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών
Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του
Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων
του»για το έτος 2016 - Συγκρότηση Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των
προσφορών».

        Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 του μήνα Νοεμβρίου του έτους
2015,  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  13.00  μ.μ.,   συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα από την 19326/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση
του  Προέδρου  της,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  &  στον  ειδικό  χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του
Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε
σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
2. Σταλίκας Γεώργιος      
3. Σφήκας Νικόλαος          
4. Μαλισσόβας Παναγιώτης
5. Γαρδίκος Βασίλειος
6. Γκαραλέας Δημήτριος
7. Γρίβας Περικλής(αναπληρωτής)
       
      Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  
     Με  τις  αριθ.258/2015  και  την  τροποποιητική  αυτής  299/2015  αποφάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού, για την
ανάθεση  προμήθειας  καυσίμων,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  εθνικές  και  ευρωπαϊκές,
προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και οι ανάγκες των
Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία:  «Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζίτσας»,  «Σχολική
Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου Ζίτσας»,  «Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Ζίτσας»  και  του  Ν.Π.Ι.Δ.  με  την  επωνυμία:«Κοινωφελής   Επιχείρηση
Δήμου Ζίτσας».
     Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, θα εγγραφούν στους σχετικούς Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου  και  των  παραπάνω  Νομικών  του  Προσώπων,  οικον.  έτους  2016,  τους  οποίους  και  θα
βαρύνουν.  
     Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’), η Οικονομική
Επιτροπή,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις
δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.
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      Η  προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων  (πετρελαίου  θέρμανσης,  πετρελαίου  κίνησης,  βενζίνης,
λιπαντικών) εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.και τον Ν4281/2014 
     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 528.597,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα
καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
    Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός, με σφραγισμένες
προσφορές και προτείνεται ως κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση
τιμή λιανικής πώλησης, όπως αναλυτικά στη διακήρυξη περιγράφεται. 
     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω
εισήγηση,  τις  διατάξεις  του  άρθρου 72 του Ν.  3852/2010,  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ.   [ΕΚΠΟΤΑ τις  αριθ.258/2015  και  την  τροποποιητική  αυτής  299/2015  αποφάσεις  του
Δημοτικού Συμβουλίου, το  Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής, την αριθ.26/2015 μελέτη, καθώς και το
σχέδιο της διακήρυξης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων - Λιπαντικών
-  Αντιψυκτικών του  Δήμου   Ζίτσας  και  των  Νομικών  Προσώπων  του»,  προϋπολογισμού
528.597,00€ (με Φ.Π.Α.) για το έτος 2016, που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

2.  Συγκροτεί  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  Προσφορών
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας: 
         

1. Στάθης Σταύρος , ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την Πανταζή Ευανθία του 
2. Καραμούτσιου Αικατερίνη, ως Μέλος με αναπληρώτρια τηνΛύτη Μαρία Ελενα. 
3. Μηλιώνη Ιωάννη του Ευαγγέλου , ως Μέλος με αναπληρωτή τον Καλογήρου Δημήτριο.

3. Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
Προσφορές  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων   –  Λιπαντικών  -
Αντιψυκτικών  του Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του»  για το έτος 2016. 

          [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134200-9), βενζίνης     
          αμόλυβδης (CPV: 09132100-4)  λιπαντικά ελαία και λιπαντικά μέσα (CPV: 09211000-1)] 
           συνολικού προϋπολογισμού  528.597,00 € (με Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ  και των   

                Νομικών προσώπων του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 26/2015 μελέτη της Υπηρεσίας, η   
             οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και στον προϋπολογισμό του Δήμου:
 

K.A. ΠΟΣΑ K.A. ΠΟΣΑ K.A. ΠΟΣΑ 

10-6641.001 1.000,00€ 20-6641.002 6.200,00€ 30-6643 4.825,65€
10-6641.002 180,00€ 25-6641.001 38.000,00€ 35-

6641.001
6.000,00€

10-6643 9.355,00€ 25-6641.002 1.300,00€ 35-
6641.002

7.000,00€

15-6641.001 6.500,00€ 25-6641.003 6.000,00€ 35-
6641.003

500,00€

15-6641.002 7.300,00€ 30-6641.001 82.621,90€
15-6643 2.000,00 € 30-6641.002 500,00€
20-6641.001 41.000,00€ 30-6641.003 14.891,61€

και στους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων ποσών :

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ K.A. ΠΟΣΑ
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Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ 10-6641 30.217,41€

>> 10-6643 35.597,43€

Ν.Π.Δ.Δ 10-6643 60.407,76€

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α'ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- 107.871,00€

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- 59.329,05€

    
και με κριτήριο κατακύρωσης:
  Α)  Για τα καύσιμα  (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,&5) τη χαμηλότερη  τιμή, δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες  μονάδες  επί  τοις  εκατό  (%)  επί  της εκάστοτε  διαμορφούμενης  και  πιστοποιούμενης  Μέσης
Λιανικής  Τιμής πώλησης  του  είδους  από  το  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  του  Τμήματος  Εμπορίου  της
Περιφέρειας Ηπείρου για την ΠΕ Ιωαννίνων κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
Β) Για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ 6) η χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών.

 Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63
του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. 

    Καθορίζει  τους  όρους  του  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διεθνή  Δημόσιου  μειοδοτικού
διαγωνισμού ως εξής:

 Για το έτος  2016 θα υπάρχει δέσμευση για εγγραφή στον προϋπολογισμό ως εξής :
1. του Δήμου ΖΊΤΣΑΣ ποσού : 235.174,16 €, 
2. της ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ποσού : 65.814,84 €,
3. του Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ποσού : 60.407,76 €,
4. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ποσού : 107.871,00
5. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ποσού : 59.329,05

Άρθρο 1ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στοιχεία  αναθέτουσας αρχής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Α.Φ.Μ. : 997854502 Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2651360223 & 2653360008
ΦΑΞ: 2651062794 
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
1. Δήμος Ζίτσας Α.Φ.Μ : 997854502 Δ.Ο.Υ. : Ιωαννίνων 

              Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα Ιωάννινα
2. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (ΚΕΔΗΖΙ)», Α.Φ.Μ : 997854852 Δ.Ο.Υ. :

Ιωαννίνων Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα Ιωάννινα
3. Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» Α.Φ.Μ : 997489198 Δ.Ο.Υ. : Ιωαννίνων 
       Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα Ιωάννινα.
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4. Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», Α.Φ.Μ : 997489069 Δ.Ο.Υ. :
Ιωαννίνων Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα Ιωάννινα.

5. Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», Α.Φ.Μ : 997489070 Δ.Ο.Υ. :
Ιωαννίνων Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα Ιωάννινα.

Η  Διεύθυνση  Οικονομικού  του  Δήμου  Ζίτσας,  ενεργώντας  ως  αναθέτουσα  Αρχή,  προκηρύσσει  Ανοικτό
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  Δημόσιο  Διεθνή  Μειοδοτικό  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί  με  χρήση της πλατφόρμας  του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , ύστερα  από
συντετμημένη προθεσμία, σαράντα ημερών (40) ημερών από την ημερομηνία, ηλεκτρονικής αποστολής της
Προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επισήμων  Εκδόσεων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  της  δημοσίευσης
περίληψης  της  Διακήρυξης  αυτής  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας  www  .  zitsa  .  gov  ,  gr σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1 /2390/2013.

 Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της
Διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII (Π.Δ.  60/2007), ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους
όρους,  στη  συγγραφή  υποχρεώσεων  και  στα  λοιπά  τεύχη  του  Διαγωνισμού,  από  την  ηλεκτρονική
διεύθυνση: www  .  zitsa  .  gov  .  gr  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.  g  ov.  g  r.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  Δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 

Ημερομηνία  δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 

Ημερομηνία  διεξαγωγής
διαγωνισμού

04/12/2015 …./12/2015 Πέμπτη 28/01/2016

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων
(πετρελαίου  θέρμανσης,  πετρελαίου  κίνησης,  βενζίνης  αμόλυβδης,  λιπαντικά  αντιψυκτικά),   συνολικού
προϋπολογισμού  τετρακόσιες  είκοσι  εννέα  χιλιάδες  επτακόσια  πενήντα  τρία  και  εξήντα  έξι   λεπτά
(429.753,66  €),  χωρίς  Φ.Π.Α.  και   πεντακόσιες  είκοσι  οκτώ   χιλιάδες  πεντακόσια  ενενήντα  επτά  ευρώ
(528.597,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός  με ΦΠΑ και οι (εκτιμώμενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνονται 
αναλυτικά ανά Ομάδα Υπηρεσιών και είδος καυσίμων, αναλύεται, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη, 
Πετρέλαιο Θέρμανσης)

200.102,55 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (Αμόλυβδη Βενζίνη,
Πετρέλαιο Θέρμανσης)

65.814,84 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» ( Πετρέλαιο Θέρμανσης,) 60.407,76 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πετρέλαιο

Θέρμανσης,)

107.871,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Πετρέλαιο

Θέρμανσης,)

59.329,05 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ)  35.071,61 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 528.596,81 €
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α
ΑΑ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ LIT

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(σε €)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(σε €)

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 259.000 0,877 227.143,00
2

2
Πετρέλαιο κίνησης 97.000 1,075

104.275,00
3

3
Βενζίνη Αμόλυβδη 54.000 1,293

69.822,00

4 Λιπαντικά     28.513,50

Μερικό ΣΥΝΟΛΟ=   429.753,50

ΦΠΑ 23%=   98.843,31

Στρογγυλοποίηση=              0,19

ΣΥΝΟΛΟ= 528.597,00

Οι  ποσότητες  και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανά  Νομικό  Πρόσωπο  περιλαμβάνονται  αναλυτικά  στο
άρθρο 5ο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της παρούσας. 

Ως τιμή μονάδας  ελήφθη υπ΄ όψη η μέση μηνιαία  τιμή λιανικής  πώλησης για  τα καύσιμα κίνησης  της
Δ/νσης  Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού – Π.Ε. Ιωαννίνων, με ημερομηνία από 01-1-2014 έως 29-
07-2015. 

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 26/2015
μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας  και αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
της παρούσας.

Άρθρο 2ο   ΤΡΟΠΟΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  .  
 Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  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 -10-2013) “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”,  στο  Π.Δ.  60/2007  και  συμπληρωματικά  στον
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου  2015

Από την ημερομηνία
καταχώρησης του
διαγωνισμού στο
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

Πέμπτη 28/01/2016
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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.)»   
Το  πλήρες  σώμα  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  θα  αναρτηθεί  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (.pdf),  στη
διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,  άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τη διακήρυξη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας  www.  zitsa  .  gov  .  gr.

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλες τις ομάδες ή για κάθε ομάδα χωριστά.
Οι προσφορές,  επί ποινή αποκλεισμού,  θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε
ομάδας (1 εως 6) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 3ο   ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη Δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος
αυτής της Διακήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  (Γενικά στοιχεία διενέργειας του Διαγωνισμού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'  (Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'  (Τεχνικές Προδιαγραφές)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'  (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'  (Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' (Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'  (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

Άρθρο 4ο   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά
σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω 
1.  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
6. Η προσφορά του αναδόχου

Η Τεχνική Περιγραφή, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός περιλαμβάνονται στη σχετική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης
αυτής.

Άρθρο 5ο   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 528.596,81 €  εκ των
οποίων 429.753,50 € είναι για την προμήθεια και 98.843,31 € είναι για Φ.Π.Α. 23%.
Η δαπάνη της προκηρυσσόμενης Προμήθειας θα βαρύνει:

6

http://www.zitsa.gov.gr/
ΑΔΑ: Β8ΞΦΩΡΓ-ΦΘΡ



α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας οικονομικού έτους  2016 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.10.6641.01,
15-6641.001,  20-6641.01,  25-6641.01,  25-6641.002,  30-6641.001,  30-6641.002,  35-6641.01,  35-6641.002,
10-6643,  15-6643,  30-6643,  10-6641.002,  15-6641.002,  20-6641.002,  25-6641.003,  30-6641.003,  35-
6641.003 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.
β) τον προϋπολογισμό του  ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας  οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10-
6643 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.
γ) τον προϋπολογισμό της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας  (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ) οικονομικού έτους  2016
και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 10-6641 και Κ.Α. 10-6643 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.
δ)  τις  πιστώσεις  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  (Α/ΘΜΙΑΣ)  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζίτσας
οικονομικού έτους  2016, ποσού 107.871,00 € με βάση την υπ' αριθμ 22/2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
ε)  τις  πιστώσεις  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  (Β/ΘΜΙΑΣ)  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζίτσας
οικονομικού έτους 2016, ποσού 59.329,05 € με βάση την υπ' αριθμ 15/2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

Οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω του ειδικού καθεστώτος
από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α.

Τα υπό προμήθεια είδη και ο κωδικός τους στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων ( CPV ) είναι :
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134200-9 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»

 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (95 RON), CPV 09132100-4. «Αμόλυβδη βενζίνη»

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100-5. «Πετρέλαιο θέρμανσης»

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ –ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ CPV 09211000-1 «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»

Οι ποσότητες και οι  τεχνικές  προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται  αναλυτικά στη  υπ'  αριθμ.  26/2015
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσοτήτων ανά φορέα έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α Περιγραφή είδους

Τιμ. Μον. (Μέση τιμή  από 
02/01/2014 εως 29/07/2015 
υπολογισμού) Χωρίς  ΦΠΑ

Τιμ. Μον. (Μέση τιμή  από 
02/01/2014 εως 29/07/2015 
υπολογισμού) Με  ΦΠΑ

1.
Πετρέλαιο κίνησης (CPV 
09134200-9) 1,075 1,322

2.
Βενζίνη αμόλυβδη          
(CPV 09132100-4) 1,293 1,590

7

ΑΔΑ: Β8ΞΦΩΡΓ-ΦΘΡ



3.
Πετρέλαιο Θέρμανσης (CPV
09135100-5) 0,877 1,079

ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΥΣΙΜΑ  (Πετρέλαιο- Βενζίνη)  
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ:  ΚΑΥΣΙΜΑ  (πετρέλαιο- Βενζίνη ) ( Δημοτικές Ενότητες Πασσαρώνος, Ευρυμενών,

Μολοσσών, Εκάλης και Ζίτσας)

Α/Α Περιγραφή είδους
Μονάδα 
Μέτρησης

Ενδεικτική Τιμ.
Μον. (Μέση 
τιμή. Η τιμή 
είναι 
κυμαινόμενη)

Ποσότ.
(lit)/ΕΤΟΣ

Δαπάνη / Έτος χωρίς
ΦΠΑ

1.
Πετρέλαιο κίνησης (CPV 
09134200-9) lit 1,075 97.000,00 104.275,00

2.
Βενζίνη αμόλυβδη          
(CPV 09132100-4) lit 1,293 35.000,00 45.255,00

3.
Πετρέλαιο Θέρμανσης 
(CPV 09135100-5) lit 0,877 15.000,00 13.155,00

Μερικό ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1= 162.685,00
ΦΠΑ 23%= 37.417,55

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 1 = 200.102,55

ΟΜΑΔΑ 2 : ΚΑΥΣΙΜΑ  (πετρέλαιο θέρμανσης - Βενζίνη) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ) Δ. ΖΙΤΣΑΣ

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ.

Τιμ. Μον. (Μέση 
τιμή. Η τιμή είναι
κυμαινόμενη)

Ποσότ. (lit)
/ΕΤΟΣ

Δαπάνη / Έτος χωρίς
ΦΠΑ

1.
Βενζίνη αμόλυβδη          
(CPV 09132100-4) lit 1,293 19.000 24.567,00

2.
Πετρέλαιο Θέρμανσης 
(CPV 09135100-5) lit 0,877 33.000 28.941,00

Μερικό ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2= 53.508,00
ΦΠΑ 23%= 12.306,84

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 2 = 65.814,84
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ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΑΥΣΙΜΑ  (πετρέλαιο θέρμανσης): Ν.Π.Δ.Δ  Δ. ΖΙΤΣΑΣ

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ.

Τιμ. Μον. (Μέση 
τιμή. Η τιμή είναι
κυμαινόμενη)

Ποσότ. 
(lit)/ΕΤΟΣ

Δαπάνη / Έτος χωρίς
ΦΠΑ

1.
Πετρέλαιο Θέρμανσης 
(CPV 09135100-5) lit 0,877 56.000 49.112,00

 
Μερικό ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 3= 49.112,00

ΦΠΑ 23%= 11.295,76
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 3 = 60.407,76

ΟΜΑΔΑ 4 : ΚΑΥΣΙΜΑ  (πετρέλαιο θέρμανσης): ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ.

Τιμ. Μον. (Μέση 
τιμή. Η τιμή είναι
κυμαινόμενη)

Ποσοτ. 
(lit)/ΕΤΟΣ

Δαπάνη / Έτος χωρίς
ΦΠΑ

1.
Πετρέλαιο Θέρμανσης 
(CPV 09135100-5) lit 0,877 100.000,00 87.700,00

Μερικό ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 4= 87.700,00
ΦΠΑ 23%= 20.171,00

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 4 = 107.871,00

ΟΜΑΔΑ 5 : ΚΑΥΣΙΜΑ  (πετρέλαιο θέρμανσης): ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ.

Τιμ. Μον. (Μέση 
τιμή. Η τιμή είναι
κυμαινόμενη)

Ποσοτ. 
(lit)/ΕΤΟΣ

Δαπάνη / Έτος χωρίς
ΦΠΑ

1.
Πετρέλαιο Θέρμανσης 
(CPV 09135100-5) lit 0,877 55.000,00 48.235,00

Μερικό ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 5= 48.235,00
ΦΠΑ 23%= 11.094,05

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 5= 59.329,05
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ΟΜΑΔΑ 6 : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ 

Α/Α Περιγραφή είδους
Μονάδα

Μέτρησης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
Τιμή 
Μονάδος

Ποσοτ. 
(lit) 
/ΕΤΟΣ

Δαπάνη/ Έτος
χωρίς ΦΠΑ

Α. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα- βενζινοκινητήρα   

1
Λιπαντικό  
πετρελαιοκινητήρων SAE 
5W-30

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4 It 9,6 30 288,00

2

Λιπαντικό με συνθετική 
βάση για 
υπερτροφοδοτούμενους 
κινητήρες βαρέων 
οχημάτων, diesel, SAE 
10W-40 οικολογικών 
κινητήρων EURO I, II, III, & 
IV

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4 It 10,5 90

945,00

3

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων  
βαρέων οχημάτωνSAE 
15W-40

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4 It 9,8 800

7.840,00

4

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων 
(ορυκτέλαιο) βαρέων 
οχημάτων SAE 20W/50.

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4 It 7,4 300

2.220,00

5 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα
SAE 10-40W

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4 It 

9,5 120
1.140,00

6
Λιπαντικό SAE 10W-40 
Βενζινοκινητήρων 
(συνθετικό)

Λίτρα
Δοχείο 
περίπου 4 It 10,5 50

525,00

7 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα
SAE 15-40W Λίτρα Δοχείο 

περίπου 4 It 11,5 60 690,00

Β. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων - Γράσα-Αντιψυκτικά    

Β1.Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)    

8

Λιπαντικό οδοντωτών 
μειωτήρων (βαλβολίνη) 
GL4/GL5, SAE 75W -80 GL-
5.

Λίτρα Δοχείο 
περίπου10 It

7,6 80

608,00

9

Λιπαντικό οδοντωτών 
μειωτήρων (βαλβολίνη) 
GL4/GL5, SAE 75W-90

Λίτρα
Δοχείο 
περίπου10 It 7,8 350

2.730,00

10
Βαλβολίνη SAE 85/140W-
GL5 Λίτρα Δοχείο 

περίπου10 It 6,1 50 305,00

Β2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων   

11

Λάδι αξόνων και 
διαφορικών περιορισμένης
ολίσθησης τρικουβέρτο 
κλπ υγρό πολλαπλών 
χρήσεων ειδικές για JCB

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 20 It 6,5 60

390,00
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12

Λάδι υδραυλικών & 
κυκλοφοριακών 
συστημάτων  Τύπος ISO 32

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 20 It 4,4 20

88,00

13

Λάδι υδραυλικών & 
κυκλοφοριακών 
συστημάτων  Τύπος ISO 46

Λίτρα
Δοχείο 
περίπου 20 It 4,1 450

1.845,00

14

Λάδι υδραυλικών & 
κυκλοφοριακών 
συστημάτων  Τύπος ISO 68

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 20 It 4,2 400

1.680,00

15
Λάδι μίξεως δίχρονων 
κινητήρων 

Λίτρα Δοχείο 1 It ή 
0,200 λιτρου

5,3 50
265,00

16

Λιπαντικό ATF για 
αυτόματα κιβώτια 
ταχυτήτων 

Λίτρα
Δοχείο 
περίπου 1 It 6,8 10

68,00

17
Λάδι τύπου /ισοδύναμο 
JCB HP 15. (φρένων) Λίτρα Δοχείο 

περίπου 20 It 6,6 50 330,00

18
Λάδι σασμάν, ισοδύναμου 
τύπου JCB fluid EP 10W Λίτρα Δοχείο 

περίπου 20 It 7,2 100 720,00

19
Ειδικό γράσο για ρουλεμάν
NGLI class 1 κιλό Δοχείο 

περίπου1 KG 6,5 100
650,00

20
Ειδικό γράσο για ρουλεμάν
NGLI:2 κιλό Δοχείο 

περίπου 1 KG 7 220 1.540,00

21

ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΣΟΥ
ΤΕΜ

Δοχείο 
περίπου 400 
mI

4,1 10
41,00

22

Αντιψ/κό συμπυκνωμένο
Λίτρα

Δοχείο 
περίπου 1 
λίτρο

5,1 300
1.530,00

23
Απιονισμένο νερό.

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4It 0,5 400

200,00

24

Υγρό ψεκασμού πριν από 
τον καταλύτη, ADBLUE 
(Λίτρα)

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 4It 1,6 20

32,00

25

Υγρά φρένων DOT 4
Λίτρα

Δοχείο 0,250 
περίπου 
λίτρων

6,9 160
1.104,00

26
Λιπαντικό αλυσίδων

Λίτρα Δοχείο 
περίπου 1It 

3,5 20
70,00

27

Ενισχυτικό πετρελαίου
Λίτρα

 συσκ. 
περίπου 500 
ml 8,2

40
328,00

28
Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα Δοχείο 

περίπου 1It 5,2 40 208,00

29
ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κιλό 1 περίπου (kg) 1,1 30 33,00

30 ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΤΕΜ 400 ml 

περίπου
3,6 20

72,00

31
ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

κιλό 1 (kg) περίπου 1,9 15
28,50

 
Μερικό ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 6= 28.513,50

ΦΠΑ 23%= 6.558,11
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 6= 35.071,61
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Γ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Α/Α Μονάδα Μέτρησης
Δαπάνη/ Έτος

χωρίς ΦΠΑ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης - 
Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη
αμόλυβδη - Λιπαντικά ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   (Ο1+Ο2+Ο3+Ο4+Ο5+Ο6 )= 429.753,50

ΦΠΑ 23%= 98.843,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ= 528.596,81

Στρογγυλοποίηση = 0,19

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ= 528.597,00

Η προμήθεια αναλύεται σε έξι Ομάδες.

 Οι διαγωνιζόμενοι  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για οποιοδήποτε
ομάδα  επιθυμούν καθώς επίσης και για όλες τις ομάδες  συνολικά, αλλά για όλα τα
επιμέρους τμήματα της κάθε ομάδας. 

 Για την Ομάδα 1 και 2 (καύσιμα κίνησης) ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει αφενός να
προσφέρει  και  για  τα  δύο  ή  τρία   είδη  καυσίμου  κίνησης  (αμόλυβδη,  πετρέλαιο
κίνησης, θέρμανσης ) που αφορούν στο τμήμα που τον ενδιαφέρει και αφετέρου να
πληροί  κριτήριο  εγγύτητας  -  προκειμένου  να  μην  αποβαίνει  αντιοικονομικός  ο
ανεφοδιασμός οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου, δηλαδή να βρίσκεται το
πρατήριο – αντλία σε ακτίνα Δέκα  (10) ΧΛΜ, το μέγιστο, από την δηλωθείσα έδρα της
Υπηρεσίας. (Αναλυτικότερα στο άρθρο 1 της παρούσας). 

Συγκεκριμένα  και  αποκλειστικά  για  την  Ομάδα  1  και  2  (καύσιμα  κίνησης),  σε
περίπτωση που  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  συνθήκες  οι  οποίες  απαιτούν  αυξημένη
κατανάλωση  συγκεκριμένου  καυσίμου  κίνησης  (αμόλυβδη ή πετρέλαιο)  ανάλογα  με
τα  οχήματα  ή  μηχανήματα  έργου  ή  εργαλεία  που  πρέπει  να  κινηθούν  για  την
εξυπηρέτηση  της  αποστολής  των  σχετικών  Υπηρεσιών,  ο  Δήμος  Ζίτσας  δύναται  να
διαφοροποιήσει  τις  ποσότητες  κατανάλωσης  μεταξύ  των  δύο  ειδών  (Αμόλυβδης
βενζίνης  CPV:09132100-4  και  Πετρελαίου  Κίνησης  CPV:09134200-9)  υπό  την
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του συνολικού συμβατικού ποσού και για τα
δύο είδη καυσίμου κίνησης ανά τμήμα. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  A '

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου
Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του»  για τo έτoς 2016 
 [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV:
09134200-9), βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100-4),               
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα: CPV 09211000-1]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,  
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΗ ΣΕ €, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΖΙΤΣΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

528.597,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ

Κ.Α.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το  Εργοτάξιο του Δήμου Ζίτσας, Ελεούσα , Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα. Το
πρατήριο  υγρών  καυσίμων  του  προμηθευτή  ή  σε  χώρους  που  θα
υποδειχτούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή των Νομικών
Προσώπων,  ΕΦΟΣΟΝ,  ΚΡΙΘΕΙ  ΟΤΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ  ΤΗΝ  ΤΑΧΥΤΕΡΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Η’ ΚΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΧΡΙ 31-12-2016 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β '

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1Ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  οι  παρακάτω  κατηγορίες  που  ασκούν
εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας:

α. όλα τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , 
β. όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ.  οι  ενώσεις  προμηθευτών  (εάν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  8  του
ΕΚΠΟΤΑ)
δ. οι  συνεταιρισμοί 
ε. οι κοινοπραξίες προμηθευτών.

και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  κατ’  εφαρμογή  της
Συμφωνίας  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων  που  συνάφθηκε  στο  πλαίσιο  των  πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
Ευρωπαϊκές συμφωνίες.

Αποκλειστικά και μόνο για την Ομάδα 1η  &  ομάδα 2η  (καύσιμα κίνησης) ο συμμετέχων
πρέπει  να  πληροί  τα  εξής  δύο (α  & β)  κριτήρια,  το  κριτήριο  εγγύτητας  και  την  ενιαία
προσφορά για αμόλυβδη & πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Συγκεκριμένα: 

α) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ: Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό για την Ομάδα 1η και 2η, για τα
καύσιμα κίνησης, του Δήμου και  των Ν.Π.Δ.Δ  (εταιρεία,  πρατήριο ή συνεργαζόμενο με
εταιρεία  πρατήριο)  -  προκειμένου  να  μην  αποβαίνει  αντιοικονομικός  ο  ανεφοδιασμός
οχημάτων & μηχανημάτων έργου- πρέπει να  γίνεται είτε από αντλία εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ζίτσας, είτε από αντλία που θα βρίσκεται το μέγιστο σε ακτίνα Δέκα  (10)
χιλιομέτρων. Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται μεταξύ του πρατηρίου-αντλίας  και της
έδρας του Δήμου Ζίτσας : Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα .

Το όριο των 10 χιλιομέτρων σε ακτίνα από την έδρα του Δήμου για την προμήθεια υγρών
καυσίμων κίνησης ορίστηκε μετά από εκτίμηση επειδή η απόσταση της μετακίνησης των
οχημάτων  του  Δήμου  μεγαλύτερη  των  20  χιλ.  (10+10=20  χλμ.)  για  την  προμήθεια  των
υγρών καυσίμων θα καθιστούσε ασύμφορη την προμήθεια λόγω της μεγάλης απόστασης
μετακίνησης των οχημάτων.

Επισημάνεται  ότι  η  αναφορά  στην απόσταση του πρατηρίου από την  έδρα του Δήμου,
αφορά ακτίνα και όχι πραγματική απόσταση όδευσης η οποία όπως γίνεται αντιληπτό θα
είναι  σαφέστατα  μεγαλύτερη,   λαμβανομένου  υπόψη  ότι  ο  Δήμος  ΖΙΤΣΑΣ  δεν  διαθέτει
δεξαμενές  για  την  αποθήκευση  των  υγρών  καυσίμων  παρά  μόνο  για  το  πετρέλαιο
θέρμανσης
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β)  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΕΝΙΑΙΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΒΕΝΖΙΝΗ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ:  Ο
συμμετέχων (εταιρεία, πρατήριο ή συνεργαζόμενο με εταιρεία πρατήριο) στο διαγωνισμό
για την Ομάδα 1η και 2η, για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να προσφέρει  και για τα τρία
είδη,  δηλαδή αμόλυβδη βενζίνη  και  πετρέλαιο κίνησης  πετρέλαιο θέρμανσης  με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης.

Άρθρο 2Ο :  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Αποκλείεται  του Διαγωνισμού κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, μεμονωμένα ή ως μέλος
Ένωσης ή Συνεταιρισμού που καταδικάσθηκε αμετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση Φυσικού
Προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση Ομόρρυθμων (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και
Εταιρειών Περιορισμένης  Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ο  πρόεδρος και  ο   διευθύνων σύμβουλος  σε
περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), και τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή
του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης
πρόσωπα, για ένα ή  περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:

Δεν γίνονται δεκτοί: 
(α)Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ
ή  ΝΠΙΔ  ή  Α.Ε.  του  Δημοσίου  τομέα  γιατί  δεν  εκπλήρωσαν  συμβατικές  τους
υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. 
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου
με  απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  λόγω  καταδίκης  τους  με  αμετάκλητη
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν
ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται
να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις
εκτός  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  εξετάζονται  και  θα  κρίνονται  από  το  Υπουργείο
Ανάπτυξης ανά περίπτωση. 
(δ)  Υποψήφιοι  ή  προσφέροντες  εφόσον  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
(ii)  Δωροδοκία  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του
Συμβουλίου  της  26ης  Μάιου 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 10/6/1991 για τη πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες. 
(v) Για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ)
του Π.Δ. 60/2007). 
(vi)  Έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  που  αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ
του ΠΔ 60/2007. 

Αποκλείεται επίσης του Διαγωνισμού κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, μεμονωμένα ή ως
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μέλος Ένωσης ή Συνεταιρισμού, το οποίο:
α.  Τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  (εκούσια  ή  αναγκαστική),  αναγκαστική

διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή (προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται
από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του.

β.  Έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  διαδικασία
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  άλλη  ανάλογη
διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του.
         γ.  Έχει  αποδεδειγμένα  διαπράξει  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το
δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και είναι εν ισχύ.

δ.  Είναι  ένοχος  υποβολής  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  ή  παραλείψεων  των
πληροφοριών που ζητούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τη σύναψη Δημοσίων
Συμβάσεων ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,

ε.  Δεν  είναι  ενήμερος  για  τις  υποχρεώσεις  του  για  την  καταβολή  των  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Ελληνική  νομοθεσία  (εφόσον  είναι
ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο.

στ.  Δεν  είναι  ενήμερος  για  τις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις,  σύμφωνα  με  την
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι  εγκατεστημένο στην Ελλάδα) ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι  προσφέροντες  εφ’  όσον  δεν  είναι  και  κατασκευαστές  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

Άρθρο 3Ο :   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

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 :

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

• Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  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
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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 IX Α για τις
δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο  Παράρτημα  IX  Β  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών και  στο Παράρτημα  IX Γ  για τις  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών του
Π.Δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  αντίγραφο)  στην
αρμόδια υπηρεσία. 

Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

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

Προκειμένου για Ενώσεις προσώπων ή Κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον
όλα τα πρόσωπα της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  κατ’  εφαρμογή  της  Συμφωνίας  περί
Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες.

3.3 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 
Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί  σ’
αυτήν η Σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

3.4  Σε  περίπτωση,  μετασχηματισμού  επιχειρήσεων  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του
Διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
της  προηγούμενης,  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στην  Υπηρεσία  την  επελθούσα
μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν
και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
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3.5 Κανείς  υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει,  άμεσα ή έμμεσα,  σε περισσότερες
από μία προσφορές.
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση σε
παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

Άρθρο 4Ο :   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
                      (Δυνατότητα υποβολής - ισχύς - κριτήριο κατακύρωσης - νόμισμα -
γλώσσα)

1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των
υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. 

2. Σε  κάθε  περίπτωση,  η  προσφορά  θα  αφορά  το  σύνολο  των  ειδών  που
περιλαμβάνονται στην ομάδα που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

Αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα παρέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Δ             του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης.

3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό
παρεχόμενης  έκπτωσης επί τοις  εκατό (%)  επί της μέσης λιανικής τιμής κάθε
είδους  καυσίμου  (πετρελαίου  θέρμανσης,  πετρελαίου  κίνησης,  αμόλυβδης
βενζίνης), της οικείας Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού,
(όπως καταγράφονται στη  Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού –
Π.Ε. Ιωαννίνων).

4. Το νόμισμα που θα χρησιμοποιείται είναι το ευρώ. Τα τιμολόγια των αναδόχων
θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε
ευρώ.

5. Ισχύς  προσφορών  :  Οι  προσφορές  θα  ισχύουν  και  θα  δεσμεύουν  τον
προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του
διαγωνισμού.  Τα  ποσοστά  εκπτώσεων  δεσμεύουν  τον  προμηθευτή  που  θα
αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασής
της.

6. Τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  τη
συμμετοχή σε αυτόν, καθώς και η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

7. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται
υποχρεωτικά  και  με  ποινή  αποκλεισμού  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην
Ελληνική γλώσσα.

8. Η  μη  έγκαιρη  υποβολή  των δικαιολογητικών  συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  του
προμηθευτή από το διαγωνισμό.

9. Όταν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί
κατακύρωση στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθ’ εξής.

Άρθρο 5Ο :   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως,  επί  ποινή αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή αρχείου  pdf
σύμφωνα  με το άρθρο 7  παρ.2  ΕΚΠΟΤΑ, 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:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό.

Η αίτηση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και αναγράφει:
• τον τίτλο της σύμβασης,
• τα στοιχεία ταυτότητας του Διαγωνιζομένου (μεμονωμένου υποψηφίου ή ένωση
προμηθευτών),  δηλαδή  την  επωνυμία  (ή  το  ονοματεπώνυμο  φυσικού
προσώπου),απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική  διεύθυνση,  αριθμό
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και
• συνοδεύεται από τα κάτωθι ομοίως σε μορφή αρχείου pdf:

(α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις   του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
ΈΠΕ),  καταστατικό    του  διαγωνιζομένου  και  των  έγγραφων  πιστοποιητικών
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),  ταυτότητα        (για   φυσικά πρόσωπα), στοιχεία
και  έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα  πρόσωπα που  έχουν  δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική
μορφή των νομικών προσώπων.
(β) Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Ένωσης προμηθευτών:

(β1) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
των μελών ότι αποδέχονται την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την
αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
(β2)  Συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  διορισμού  κοινού  εκπροσώπου  των
μελών της ένωσης.
(β3) Όλα τα μέλη θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά
σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για νομικά πρόσωπα
με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις για νομικά
πρόσωπα με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε., ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους  την  εταιρεία  και  τα  έγγραφα  της
νομιμοποίησης  αυτών αν  αυτό δεν  προκύπτει  ευθέως από το  καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των νομικών προσώπων).

Η ως άνω αίτηση κατά την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή της στο σύστημα, υπογράφεται
ψηφιακά κατά περίπτωση από:

 το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή
 το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου ή
 τον εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης.

Επισημαίνεται,  σχετικά  με  τη  νομιμοποίηση  των  διαγωνιζομένων  ότι  η  ηλεκτρονική
υποβολή  προσφοράς  στο  Διαγωνισμό  υποδηλώνει  ότι  έχει  νομίμως  ληφθεί  σχετική
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απόφαση από τα αρμόδια όργανα του διαγωνιζόμενου, ή τα μέλη της διαγωνιζόμενης
ένωσης,  εφόσον  η  αίτηση  υπογράφεται  ψηφιακά  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της
επιχείρησης, ή τον κοινό εκπρόσωπο των μελών της ένωσης.
Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ μέρους των καταστατικών οργάνων
της εταιρείας  κατά τη διάρκεια  του Διαγωνισμού,  η  υποβολή προσφοράς δεσμεύει  την
εταιρεία.

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά  το  αρθ.  26  παρ.1  ΕΚΠΟΤΑ  και  το
άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται
από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου        pdf         και  προσκομίζεται
από  αυτόν  στην  Αρμόδια Υπηρεσία  Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την
λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη (ήτοι 5 μήνες). 

      Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η  Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2% επί  της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα
με το άρθρο 7ο του Παραρτήματος Β’ της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας, δηλαδή μόνο τα είδη μίας ή
περισσοτέρων εκ των ομάδων, όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική
μελέτη,  ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  εγγύηση συμμετοχής  για  ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%   είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για την ΟΜΑΔΑ  για
την  οποία  υποβάλλεται  προσφορά  -    (Άρθρο  157  παρ.  β.  του  Ν.  4281/2014),  επί  της
προϋπολογισθείσας  της  συγκεκριμένης  Ομάδας μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.
(Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ).

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που αντιστοιχεί ανά τμήμα αναγράφεται
στους πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ. 
Σε  περίπτωση  προσφοράς  για  περισσότερα  από  ένα  τμήμα,  το  ποσό  των  εγγυητικών
επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με
ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε τμήμα. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  συνοδεύεται  από    Υπεύθυνη     Δήλωση στην  οποία  να
αναφέρονται η ομάδα ή οι ομάδες που αφορά η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στον
διαγωνισμό και για την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά.

Η εγγυητική συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
έχουν το δικαίωμα αυτό. [Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
160/Α/08-08-2014)].

Σε  περίπτωση  που  η  εγγύηση  συμμετοχής  δεν  περιέχει  όλα  τα  αναγκαία  στοιχεία,
σύμφωνα με το  υπόδειγμα του  Παραρτήματος ΣΤ, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε
περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση απόρριψης της
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προσφοράς, η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.

3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι τα καύσιμα – λιπαντικά πληρούν
όλες τις  τεχνικές προδιαγραφές & ελάχιστες  απαιτήσεις  όπως ορίζονται από την
παρούσα διακήρυξη & τα παραρτήματά της και όπως κάθε φορά ισχύουν από το
αντίστοιχο  νομικό  πλαίσιο.  Είναι  όμοια  με  εκείνη  που  παράγουν  τα  κρατικά
διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) 

4. Αποδεικτικό  χιλιομετρικής  απόστασης το  οποίο  μπορεί  να  είναι  είτε  από  την
υπηρεσία  google  maps  (απλή  εκτύπωση  της  υπηρεσίας  google  maps
υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα) είτε Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης
από αρμόδια υπηρεσία. 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα
οποία  υποβάλλονται  κατά  τα  ως  άνω  από  αυτόν  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1 Οι Έλληνες πολίτες :
5.1.1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου   έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
ημερομηνία διαγωνισμού , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου
43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:   

 Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
 Δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του
Συμβουλίου  της  26ης  Μαΐου  1997  (EE C 195  της  25.6.1997,  σελ.  1)  και  στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L
358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE C 316  της
27.11.1995, σελ. 48),
 Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο
άρθρο 1 της οδηγίας  91/308/E0K του Συμβουλίου,  της  10ης Ιουνίου 1991,  για
την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,
σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  EE L 344 της 28.12.2001, σελ.
76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με
το ν. 3424/2005 (Α' 305).
 Κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή   pdf     τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Εάν, από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή όπου, αναφέρονται με
σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. 

Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  σε  κάθε  περίπτωση,  να  ζητήσει  από  τον
ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των+ καταδικαστικών αποφάσεων.

5.1.2 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής   αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  ημερομηνία  του  διαγωνισμού,  από  το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση   και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης  .

5.1.3  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ,  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση   και  αναγκαστική
εκκαθάριση   και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.       

Στις  περιπτώσεις κατά τις  οποίες  δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από
κάποια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή,  που  είναι  αρμόδια  σύμφωνα  με  την  εσωτερική
νομοθεσία  της  χώρας  που  έχει  έδρα  η  επιχείρηση  ο  συμμετέχων  καταθέτει  ένορκη
βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε
άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 

α) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 
β)  ότι  ο  ίδιος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

5.1.4   Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν  .  1599/1986,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  όλους  τους
Οργανισμούς
Κοινωνικής  Ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλουν  να  καταβάλλουν  εισφορές  για  το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό  .

5.1.5  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  είναι
ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις        εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης       (κύριας και επικουρικής).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,
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Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  οποιονδήποτε  Ασφαλιστικό  Οργανισμό, και  όχι  μόνο  τους
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).
Σε  περίπτωση,  Ατομικών  Επιχειρήσεων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Σε περίπτωση, Εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την Εταιρεία (το Νομικό
Πρόσωπο) και όχι τα Φυσικά Πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν
αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την Εταιρεία.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες
ενημερότητες  σύμφωνα  με  τις  νομοθετικές  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένοι.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί
με  το  πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα,  στην οποία θα φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  όπου
υπάγεται  κάθε  απασχολούμενος.  Η  ακρίβεια  των  στοιχείων  της  κατάστασης  θα
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από
αρμόδια Διοικητική Αρχή.

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.1.6  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση   αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι ενήμεροι
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν   τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους,
(  φορολογική ενημερότητα   για κάθε νόμιμη χρήση  )  το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.
 Σε  περίπτωση  που  το  σύστημα  παρουσιάζει  κάποιον  Οικονομικό  Φορέα  μη  ενήμερο
φορολογικά  η  Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει
φορολογική  ενημερότητα  σε  έντυπη  μορφή  εντός  προθεσμίας,  και  από  την  οποία  να
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία  ειδοποιήσεως  σε  αυτόν  και  καταθέτει  αυτή  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ή  την
αποστέλλει  ταχυδρομικά,  σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου.
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5.1.7  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ,  ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης
με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
 Προκειμένου  περί  αλλοδαπού  Φυσικού  ή  Νομικού  Προσώπου,  νομίμως  επικυρωμένο
πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  Αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  του,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  η  εγγραφή  του,  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες
επαγγελματικές  Οργανώσεις καθώς  και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που
ασκούν,  που  θα  έχουν  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (  6)  μήνες  πριν  από  τη  διενέργεια  του
διαγωνισμού, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε
αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
Προκειμένου  περί  Ενώσεως  ή  Συνεταιρισμού, τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  για  κάθε
μεμονωμένο  μέλος  τους,  καθώς  και  βεβαίωση  αρμόδιας  Αρχής  ότι  ο  Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει
να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 5.1.1 έως 5.1.7 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5.2   Οι αλλοδαποί :
5.2.1 Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7ο της παρούσας

διακήρυξης.
5.2.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν  από  την  ημερομηνία  διαγωνισμού,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν
καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
ως άνω παραγράφου 5.1.1.

 
5.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την
ημερομηνία  του  διαγωνισμού  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε
πτώχευση,  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή
διαδικασία.

5.2.4 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από την ημερομηνία  του διαγωνισμού από το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

5.2.5 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
του  Διαγωνισμού,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  καθώς  και  ως  προς  τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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5.2.6 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  από  το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του
διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις,  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου
εκπροσώπου  ή  στα  κράτη  μέλη  που  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από
υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής
ή προέλευσης.

5.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

5.3.1 Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  7ο  της παρούσας
διακήρυξης.

5.3.2 Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  παραγράφων  5.1.1  έως  5.1.7
αντίστοιχα. Ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική
διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  Επίσης ότι
δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση,
αναγκαστική εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή
σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

 Το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των
ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε,
Ε.Π.Ε. και   IKE     τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.3.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, (Εφετείο για τις Α.Ε.,
Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. κ.λπ.)  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.  2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,
επίσης,  ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  εκκαθάρισης  των
ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).

5.3.4 Βεβαίωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ότι  δεν  έχουν  τεθεί  σε
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)

Τα  αναγκαία  έγγραφα  σύστασης  και  εκπροσώπησης  του,  όπως  ισχύουν  κατά  την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο με
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την υπογραφή τους:
 Για  τις  Προσωπικές  Εταιρείες  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  αντίγραφο  του  καταστατικού,  όπως

τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημέρα διενέργειας τροποποιητικά.
 Για  τις  Ε.Π.Ε.  αντίγραφο  του  καταστατικού  όπως  τροποποιημένο  ισχύει,  νόμιμα

δημοσιευμένου,  μαζί  με  τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ  (τ.  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.)  ή  τις  αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

 Για  τις  Α.Ε.,  αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού,  όπως  έχει  κατατεθεί  στην
αρμόδια  Διοικητική  Αρχή,  μαζί  με  τα  αντίστοιχα  Φ.Ε.Κ.  (τ.  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.)  ή  τις
αντίστοιχες  δημοσιεύσεις  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  Γ.Ε.Μ.Η  (άρθρο  2  του  Ν.
4250/2014), όπου έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις
του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η
συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

Σε  όσες  περιπτώσεις,  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  δημοσιότητας,  αρκεί  η
προσκόμιση  ανακοίνωσης  της  αρμόδιας  Διοικητικής  Αρχής  για  την  καταχώριση  των
σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
 Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  Βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση

Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που
έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

 Για τις Α.Ε. επιπροσθέτου πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της
Εταιρείας στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

Εάν,  η  προσφορά  υπογράφεται  από  πρόσωπο  που  δεν  προκύπτει  από  τα  ανωτέρω
έγγραφα  ότι  έχει  την  ιδιότητα  του  νομίμου  εκπροσώπου  της  Εταιρείας,  πρέπει  να
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:

 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει
και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας
όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως
προς ότι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά,
για  τα  Νομικά  Πρόσωπα  (Α.Ε.  ή  άλλα)  που  διοικούνται  από συλλογικό  όργανο
(Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης
και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό,
των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και,

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του,
από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό
Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

5.4 Οι συνεταιρισμοί :

5.4.1     Εγγυητική  επιστολή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  7ο  της  παρούσας
διακήρυξης.
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5.4.2   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν  από
την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή  άλλο
ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  του
Συμβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1. 
5.4.3 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.2, έως  5.1.7 της παραγράφου εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 5.2.1, έως 5.2.6. της
παραγράφου 5.2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και
της περίπτωσης 5.3 της παραγράφου που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες.
(Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
5.4.4 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.5 Οι ενώσεις προμηθευτών- Κοινοπραξίες  που υποβάλουν κοινή προσφορά :

5.5.1  Εγγυητική  επιστολή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  7  της  παρούσας
διακήρυξης.
5.5.2  Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που
συμμετέχει στην Ένωση,  καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της
Ένωσης ή της Κοινοπραξίας:

α.  Πρακτικό  Απόφαση  του  διοικούντος  οργάνου  του  Νομικού  Προσώπου,  με  το
οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές Εταιρείες, μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

           β. Συμφωνητικό Συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού
ότι,  αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και  εις ολόκληρο την ευθύνη από τη συμμετοχή
τους  στο  Διαγωνισμό  και  την  ευθύνη  για  την  πραγματοποίηση  της  Προμήθειας,
ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του και
αναφέρεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής , το ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους της Ένωσης σε αυτή.

5.5.3  Η  Ένωση  ή  η  Κοινοπραξία  προμηθευτών  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση ή
την  Κοινοπραξία  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική
πράξη.

Με την  υποβολή της  προσφοράς,  κάθε  μέλος  της  Ένωσης/κοινοπραξίας  ευθύνεται  εις
ολόκληρο.
Σε  περίπτωση,  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  της  Προμήθειας,  η  ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης Σύμβασης.

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της  Ένωσης  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της  Ένωσης  κατά τον  χρόνο
αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα  υπόλοιπα  μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να
προτείνουν  αντικαταστάτη.  Η  αντικατάσταση  εγκρίνεται  με  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  ύστερα,  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου.  Στην  περίπτωση,  που  η
ανάγκη  αντικατάστασης  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  η  σχετική
Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  δεν
καλύπτουν  όλες  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη
δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή
συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη
δήλωση,  μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται
το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από  αρμόδια  διοικητική  ή  δικαστική  αρχή  ή
συμβολαιογράφο.

5.6  ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.6.1 Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει
η  κατακύρωση  υποβάλει,  στον  ως  άνω  σφραγισμένο  φάκελο  και  αντίγραφο  άδειας
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

5.6.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι ομάδες ή η ομάδα
των ειδών για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.

5.6.3 Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους,
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης,  βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής
του  εκπροσωπούμενου  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή  συμβολαιογράφο.
Επίσης  προκειμένου  να  προκύπτει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας,  πρέπει  να
προσκομισθούν  και  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  όπως  το  Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης  και  οι  τροποποιήσεις  του  (για  τους  διαγωνιζόμενους  με  μορφή Α.Ε  και  Ε.Π.Ε),
αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  καταστατικού  του  διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων
τροποποιήσεών  του  (για  Ο.Ε  και  Ε.Ε).  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να
προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με
την  υπογραφή  τους  την  Ε.Ε  και  τα  έγγραφα  της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.

5.6.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Η  παράδοση  του  πετρελαίου  κίνησης   ή  της  αμόλυβδης  βενζίνης  για  την  κίνηση  των
οχημάτων θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και θα πληροί όλους
τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διαφορετικά ο προμηθευτής
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οφείλει  να  παραδίδει  καθημερινά  (μετά  από  αίτημα  της  αρμόδιας  υπηρεσίας)  τις
απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων στα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου Ζίτσας και αφού
έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις για τη
μεταφορά και διακίνηση καυσίμων.
Σε κάθε περίπτωση  ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη,  σωστή και
χωρίς  οποιοδήποτε  πρακτικό  πρόβλημα  για  την  αναθέτουσα  αρχή  παράδοση  των
καυσίμων, η οποία θα γίνεται εντός του Δήμου, με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και χωρίς
καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο Ζίτσας.

5.7  Για  να  διαπιστωθεί  η  φερεγγυότητά,  η  επαγγελματική  αξιοπιστία  των
προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή: 

5.7.1  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν  1599/86  όπως  ισχύει,  των  νομίμων
εκπροσώπων της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους:

α) δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους Διαγωνισμούς προμηθειών
του Δημόσιου τομέα  ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  και ότι δεν
έχουν  στερηθεί  για  οποιοδήποτε  λόγο   του  δικαιώματος  συμμετοχής  στους
Διαγωνισμούς αυτούς, με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
κατά  το  άρθρο  9  παρ.1  του  ΕΚΠΟΤΑ  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της
προσφοράς
β)   δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,
γ)  δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας,
δ)  δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
προς Δήμους ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 
ε)   δεν  έχουν  υποβάλει  ψευδείς  ή  ανακριβείς  δηλώσεις  κατά  την  παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.
στ)  ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
ζ) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και  σύμφωνα με την παρούσα
Προκήρυξη, έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την
παρούσα  Προκήρυξη  και  ότι  δεν  έχουν  αρνηθεί  να  παράσχουν  τις  πληροφορίες
αυτές.
η) δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)
θ) ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς)
ι) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που
απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού.

5.7.2 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι:
α)  έχουν λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της,,
της  σχετικής  μελέτης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ότι  τους  αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) δεσμεύονται να παραδώσουν τα υλικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τις λοιπές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 25/2015 σχετική μελέτη της
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αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ελεύθερα και  σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό
προμήθεια υλικά στους χώρους που θα υποδειχτούν από τον Δήμο. 
γ)  η  επιχείρηση  υπήρξε  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου και
των ΟΤΑ εφόσον έχει λάβει μέρος σε ανάλογους διαγωνισμούς.

5.7.3   Οι  προσφέροντες,  υποβάλουν  με  την  προσφορά  τους,  δήλωση  που  φέρει
ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος
που προσφέρουν.

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο,
επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε.  και Ε.Ε.)
από  τους  διαχειριστές  τους  ή  πρόσωπο  ειδικώς  εξουσιοδοτημένο  απ’  αυτούς,  επί
Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό
Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή
πρόσωπο  ειδικώς  εξουσιοδοτημένο  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
Εταιρείας,  τα Φυσικά Πρόσωπα που  ασκούν διοίκησή  σε  κάθε  άλλη περίπτωση και  τα
αντίστοιχα  κατά  το  δίκαιο  της  αλλοδαπής  επιχείρησης  πρόσωπα.  Σε  περίπτωση
Συνεταιρισμού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.

5.8  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ  ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ: 

5.8.1 Υπεύθυνη Δήλωση για  την οικονομική επιφάνεια  και χρηματοοικονομική επάρκεια
του διαγωνιζόμενου και το μετοχικό κεφάλαιο. (Παραγ. 1στ, άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

5.8.2 Υπεύθυνη Δήλωση για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το
εύρος δραστηριότητάς της και το κύρος της. (Παραγ. 1ζ, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Για την τεκμηρίωση της  φερεγγυότητας,  της επαγγελματικής δραστηριότητας,  της
χρηματοπιστωτικής  και  οικονομικής  κατάστασης  του  προσφέροντος  στον
Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχονται και τα ακόλουθα
επί ποινή αποκλεισμού: 

5.8.3 Βεβαίωση  τράπεζας  για  πιστοληπτική  ικανότητα της  επιχείρησης  ύψους
τουλάχιστον  ίσου  με  τον  προϋπολογισμό  της  κάθε  ομάδας  ή  των  ομάδων
(αθροιστικά) για την (ή των) οποίο (ή οποίων) συμμετέχει στον διαγωνισμό. 

5.8.4 Αντίγραφο  του  ισολογισμού της  επιχείρησης  των  τριών  τελευταίων  ετών  ή

αποσπασμάτων αυτών ή άλλα ισοδύναμα στοιχεία (πχ έντυπο Ε3) (σε περίπτωση μη
τήρησης  ισολογισμών,  επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  των  αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων) από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. 
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Ο κύκλος εργασιών κατά μέσο όρο ετησίως, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να είναι
ίσος ή μεγαλύτερος από  τον προϋπολογισμού για τον οποίο υποβάλει προσφορά (προ ΦΠΑ).

Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σχετικά  με  το  υπό
προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών,  υποβάλλει,  εφόσον  υπάρχουν,  τα  σχετικά  επίσημα  στοιχεία  ,  φορολογικές
δηλώσεις που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

5.8.5 Υποβολή  καταλόγου για  κάθε  ομάδα  χωριστά,  στον  οποίο  αναφέρονται  οι
κυριότερες  παραδόσεις,  ομοειδών της  ομάδας  προϊόντων,  των  τριών  τελευταίων
χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας
παράδοσης  και  υποχρέωσης  παράδοσης,  καθώς  και  οι  παραλήπτες  (δημοσίου  ή
ιδιωτικού τομέα). 

Στην  περίπτωση  που  ο  παραλήπτης  ανήκει  στον  δημόσιο  τομέα,  οι  παραδόσεις
αποδεικνύονται  με  πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις  τουλάχιστον  δύο  (2) Συμβάσεις τα  οποία
έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία,  στα  οποία  θα  αναφέρεται  και  η
εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Θα συνοδεύονται από Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης
υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο φορέα αντίστοιχα για τις δύο (2) αυτές περιπτώσεις.

 Στην  περίπτωση  που  ο  παραλήπτης  ανήκει  στον  ιδιωτικό  τομέα  οι  παραδόσεις
αποδεικνύονται  με  επίσημα  παραστατικά  έγγραφα  πώλησης   και  τουλάχιστον  δύο  (2  )
διαφορετικές περιπτώσεις 

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  συνολικές  περιπτώσεις  παραδόσεων  που  θα  πρέπει  να
αποδειχθούν με τα ανωτέρω Δικαιολογητικά,  είτε αυτές αφορούν Δημόσια Αρχή είτε
αυτές  αφορούν  Ιδιωτικό  Φορέα,  θα  πρέπει  να  ανέρχονται  σε  τουλάχιστον  δύο  (2)
συνολικά.

5.8.6 Περιγραφή  του  τεχνικού  εξοπλισμού της  επιχείρησης  και  των  μέτρων  που
λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

  Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα.
  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρμόδιες  υπηρεσίες,  που να βεβαιώνουν  τήρηση  ορισμένων προδιαγραφών ή
προτύπων των προϊόντων (ISO κ.λπ.).

5.8.7 Δικαιολογητικά  του  άρθρου  18  του  ΕΚΠΟΤΑ  (εφόσον  ζητούνται  από  την
διακήρυξη).

5.8.7.1 Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών,  τα  οποία  να  βεβαιώνουν  την  τήρηση  εκ  μέρους  του
προμηθευτή  ή  των  υποκατασκευαστών  του,  προτύπων  διαχείρισης  (π.χ.
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.),  αυτά
πρέπει να βασίζονται  στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ.  ΕΝ  ISO
9000,  ΕΝ  ISO 22000,  ΕΝ  ISO 14001).  Τα  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  έχουν
εκδοθεί  από  διαπιστευμένους  φορείς  πιστοποίησης,  διαπιστευμένους  προς
τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από  φορέα

31

31

ΑΔΑ: Β8ΞΦΩΡΓ-ΦΘΡ



διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation -  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

5.8.7.2 Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από
τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία  δικαιολογητικά,  για  να  επιβεβαιώνεται  η  συμμόρφωση  με  τα
σχετικά  κανονιστικά  έγγραφα.  Σε  περίπτωση  που  τα  προϊόντα  δεν  είναι
πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  τα  εναρμονισμένα  ευρωπαϊκά  πρότυπα,  πρέπει
να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  βάσει  των  σχετικών
οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από
φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος
της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη Διαπίστευση  (European Cooperation for
Accreditation-  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας  Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.).

5.8.7.3 Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
Εκθέσεων  Δοκιμών  Ποιοτικού  Ελέγχου  για  τα  προϊόντα,  αυτές  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η
συμμόρφωση  των  προϊόντων  με  επιμέρους  απαιτήσεις  ποιότητας  (ιδιότητες
και  χαρακτηριστικά)  που  περιλαμβάνονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Οι
Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια
ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

5.9 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Α)  Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του
προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε
μορφή αρχείου τύπου  pdf και προσκομίζονται  κατά περίπτωση από αυτόν  -  επί  ποινή
αποκλεισμού  - εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών  από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην
των  ΦΕΚ.  και  των  εγγράφων  που  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή (Τα  δικαιολογητικά
προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  και  θα  συνοδεύονται  από
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Β) Οι απαιτούμενες Δηλώσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις  των προμηθευτών που προβλέπονται
στη Διακήρυξη υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Γ) Η  ανωτέρω  υπεύθυνες  δηλώσεις  φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ [σύμφωνα με το άρθρο 3  «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»  του ν.
4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014]. Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) υποβάλλονται σύμφωνα
με το άρθρο 11 του Ν2690/99, όπως και κάθε δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη
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Δ) Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  είτε  δεν  έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και
τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους.
Ως  τέτοια  ενδεικτικά  είναι  :  η  εγγύηση  συμμετοχής,  έγγραφα  που  έχουν  εκδοθεί  από
συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.

Ε) Εάν, σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  αν  αυτά που  εκδίδονται  δεν  καλύπτουν όλες  τις  ανωτέρω
περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου.
Αν, στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ή αντίστοιχο έγγραφο, στην οποία θα βεβαιώνεται
το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από  αρμόδια  Δικαστική  ή  Διοικητική  Αρχή  ή
συμβολαιογράφο.
Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  μαζί  με  την  ένορκη  βεβαίωση  ή  την  υπεύθυνη  δήλωση
υποβάλλεται  και  το  έγγραφο  της  Δικαστικής  ή  Διοικητικής  Αρχής  που  βεβαιώνει  την
αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου.
Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα
πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται

ΣΤ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους κατά το
άρθρο  7  παρ.5  του  ΕΚΠΟΤΑ τους  υποβάλλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,
συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση,  Παραστατικό
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Ζ)  Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει  να βρίσκονται  σε ισχύ κατά την
καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  των  προσφορών.  Αν,  στις  ειδικές  διατάξεις  που
διέπουν  την  έκδοσή  τους  δεν  προβλέπεται  χρόνος  (μεγαλύτερος  ή  μικρότερος  του
εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία
έκδοσης  εντός  των  έξι  (6)  μηνών,  που  προηγούνται  της  καταληκτικής  ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.

Η) Προσφορές  που  τυχόν  υποβληθούν  ή  περιέλθουν  στην  Υπηρεσία  αποκλειστικά  σε
έντυπη  μορφή  (για  τις  οποίες  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής
προσφοράς στο  σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

Θ) Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία,
που  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  μετά  την  καθοριζόμενη  προθεσμία,
θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
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Ι) Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής
ή η Μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και του
Νόμου,  συνεπάγεται  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  του  ενδιαφερόμενου  από  το
Διαγωνισμό.
Το  αυτό  ισχύει  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο  ότι  ο
διαγωνιζόμενος υπέβαλε Υπεύθυνες Δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Κ) Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους
φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την
κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Άρθρο 6Ο :   ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

1) Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη και τα οποία έχουν εκδοθεί
από τις  Υπηρεσίες  και  τους φορείς  (της  περίπτωσης α,  παράγ.  2 του άρθρου 1  του Ν.
4250/2014)  όπως αναλυτικά  αναφέρονται  κατωτέρω,  υποβάλλονται  είτε  σε  πρωτότυπο
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων
τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι φορείς της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου I του Ν.
4250/2014 είναι  το Δημόσιο,  οι  Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.),  τα Νομικά
Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  τα  Δικαστήρια  όλων  των  βαθμών,  τα  Νομικά  Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις
κείμενες  διατάξεις  από  κρατικούς  πόρους  κατά  50%  τουλάχιστον  του  ετήσιου
προϋπολογισμού τους, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί που προβλέπονται στις
διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  3429/2005,  καθώς  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα  και  οι
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
Ειδικά, τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς
της  περίπτωσης  α,  παράγ.  2  του  άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014  (κατ'  επιλογή  του
διαγωνιζόμενου).
Επίσης,  έγγραφα  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  Αρχές,  υποβάλλονται  σε
πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από  αλλοδαπές  Αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  (κατ'  επιλογή  του
διαγωνιζόμενου).

2) Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα
Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

3) Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών Αρχών υποβάλλεται
σε πρωτότυπο ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την
σχετική ιστοσελίδα του taxisnet. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος
όπως και το πρωτότυπο (Απ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134- 11/0016/ΠΟΛ. 1223/
24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον
ειδικό  διαδικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου  Οικονομικών  γίνονται  δεκτά  ως  ακριβή
φωτοαντίγραφα.
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4) Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της
Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική
επισημείωση - «Apostile» επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.

 Άρθρο 7Ο :   (Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ)
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη  -  μέρη  της  Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι Εγγυητικές Επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη  μετάφραση  στην  Ελληνική.  Επίσημη  θεωρείται  η  μετάφραση  που  πληροί
τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση,  Ένωσης ή Συνεταιρισμού προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα
όλων των μελών και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα
περισσοτέρων  εγγυητικών  επιστολών  των  συμμετεχόντων  στην  Κοινοπραξία  ή  Ένωση.
Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι, καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
συμμετεχόντων από την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  προβλέπουν  ότι  σε
περίπτωση  κατάπτωσής  τους  το  οφειλόμενο  ποσό  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον
τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα

Α)   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

1) Η  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής (άρθρο  157  παρ.  1  του  Ν.  4281/2014)  στο
Διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης, από
την υπηρεσία δαπάνης, για το άρθρο ή τα άρθρα που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωρίς τον
Φ.Π.Α.

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

 Ειδικότερα :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 2% 
ΟΜΑΔΑ     1:ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Τρις   χιλιάδες  διακόσια  πενήντα  τρία  και

εβδομήντα  ευρώ (3.253,70 €) 
ΟΜΑΔΑ  2:ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ  ΔΗΜΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ (ΚΕΔΗΖΙ)

Χίλια  εβδομήντα  και  δεκαέξι  ευρώ
(1.070,16 €) 

ΟΜΑΔΑ      3:«ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» εννιακόσια  ογδόντα  δύο  και  εικοσιτέσσερα
ευρώ (982,24 €) 

ΟΜΑΔΑ  4:ΝΠΔΔ  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α'  ΘΜΙΑΣ Χίλια  επτακόσια  πενήντα  τέσσερα   ευρώ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» (1.754,00 €) 
ΟΜΑΔΑ  5:ΝΠΔΔ  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β'  ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» 

Εννιακόσια  εξήντα  τέσσερα  και  εβδομήντα
ευρώ (964,70 €) 

ΟΜΑΔΑ     6:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ Πεντακόσια  εβδομήντα  και  είκοσι  επτά
(570,27 €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και
επτά λεπτά   (8.595,07 €)

Η Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα  ηλεκτρονικά  σε
μορφή αρχείου   pdf.  και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
Αν, η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η
προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

1.   Οι  Εγγυητικές  Επιστολές  συμμετοχής  επί  ποινή  αποκλεισμού  θα  έχουν  χρόνο
ισχύος  κατ'  ελάχιστον  επί  ένα  (1)  μήνα  μετά  την  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της
προσφοράς  που  ζητάει  η  Διακήρυξη,  (150  ημέρες)  κατά  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο157 του ν. 4281/14.

2.   Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς  την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

3.   Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της Προμήθειας ή τον υπέρ ου η
εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.

4.   Οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το
Ν.  4281/2014  εφόσον,  συντρέχει  νόμιμη  περίπτωση  ήτοι,  αν  ο  προσφέρων
αποσύρει  την  προσφορά του κατά τη διάρκεια  ισχύος  αυτής,  ή  παρέχει  ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
όπως  αυτά  αναφέρονται  στους  αντίστοιχους  όρους  της  παρούσης  ή  δεν
προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  το  άρθρο  24  της  παρούσης
δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την
υπογραφή της Σύμβασης.

5.   Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση και εφόσον, απαιτείται και του
ζητηθεί  πριν  τη λήξη της από την Αναθέτουσα Αρχή,  είναι  υποχρεωμένος  να
παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής , τη διάρκεια ισχύος
της  προσφοράς  ,  για  όσο  διάστημα  διαρκεί  η  διαδικασία  κατάρτισης  της
Σύμβασης.

6.   Η  Εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της
Εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτούς  είτε  της  οριστικής  απόφασης  περί
απόρριψης  της  προσφοράς  τους  από  τα  επόμενα  στάδια  της  διαδικασίας
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης.
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7.   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται στον Δήμο Ζίτσας . 

Στην  εγγυητική  επιστολή  πρέπει  να  αναγράφεται  ο  γενικός  τίτλος  της  προμήθειας  και
αναλυτικά οι τίτλοι των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
Στην  περίπτωση  που  ο  συμμετέχων  στο  διαγωνισμό  υποβάλλει  προσφορά  για  μία  ή
περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης   τ  n  ς   Σύμβασης.
Για την υπογραφή της Σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των
όρων αυτής, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και ανέρχεται
σε  ποσοστό  5%  επί  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  τον  Φ.Π.Α. κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο157 του Ν. 4281/14

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’
ελάχιστον με το χρόνο παράδοσης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Η  εγγύηση  καλή  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει

Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της
προς  υπογραφή  σύμβασης  πρέπει  να  είναι  αορίστου  χρόνου,  δηλαδή  θα  ισχύουν
μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

Άρθρο 8Ο : (ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  και  οι  πιθανές  ενστάσεις  και  προσφυγές  που  θα
υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.

Με  ποινή  να  μη  γίνει  δεκτή,  η  προσφορά  υποβάλλεται  στην  ελληνική  γλώσσα,  με
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και πιστοποιητικά  CE κλπ  που θα συνοδεύουν την
Προσφορά - και μόνον αυτά - μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τα
λοιπά  τεχνικά  έγγραφα  και  πιστοποιητικά  που  απαιτούνται  από  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές,  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στην  Ελληνική  γλώσσα  ή  σε  επίσημη
μετάφραση.

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα αντίγραφα, που θα
υποβληθούν  από  αλλοδαπές  Επιχειρήσεις  πρέπει,  επί  ποινή  απαραδέκτου,  να  είναι
νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε
με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις
του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύει, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο
της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της
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χώρας  αυτής  στην  Ελλάδα,  είτε  από  τη  μεταφραστική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου
Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην
ανάθεση  και  εκτέλεση  της  Προμήθειας,  των  υποψηφίων,  των  διαγωνιζομένων  και  του
αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Θα  είναι  πλήρεις  και  σαφείς  σε  όλα  τους  τα  σημεία.  Οποιαδήποτε  ασάφεια  θα
ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος

Άρθρο 9ο    (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ)

Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του ΕΚΠΟΤΑ : 

Όσοι συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη
χώρα προέλευσης και παραγωγής των ειδών που προσφέρουν. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν :

9.1 Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναφέρουν ως τι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με
βάση τις τρεις παρακάτω κατηγορίες Α, Β & Γ ανάλογα για τα είδη που προσφέρουν,
δηλαδή,  ως  εταιρίες  παραγωγής,  αντιπρόσωποι  ή  απλώς  εταιρίες  εμπορίας  των
ζητούμενων ειδών.

Επιπρόσθετα, Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν
να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Αν πρόκειται για εταιρίες παραγωγής των προσφερομένων ειδών :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, η οποία θα φέρει
ψηφιακή υπογραφή, με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρίας, (διυλιστήριο) το
οποίο θα παρασκευάσει  τα προσφερόμενα είδη και  το εργοστάσιο  στο οποίο θα
παραχθούν τα προσφερόμενα λιπαντικά.
2.  Πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  συστήματος  ποιότητας  ISO  9001:2000   (ή
μεταγενέστερο, ευκρινές αντίγραφο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Αν πρόκειται για αντιπρόσωπους εταιριών παραγωγής των προσφερομένων
ειδών :

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, η οποία θα φέρει
ψηφιακή υπογραφή, με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρίας παραγωγής των
προσφερομένων ειδών.
2.  Πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  συστήματος  ποιότητας  ISO  9001:2000  (ή
μεταγενέστερο, ευκρινές αντίγραφο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) της εταιρίας
παραγωγής των προσφερομένων ειδών.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η έδρα της δικής τους εταιρίας.
4. Βεβαίωση της εταιρίας παραγωγής, του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου,
με την οποία πιστοποιείται  ότι  ο προσφέρων είναι  αντιπρόσωπός της και  με την
οποία  θα  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση  της  Προμήθειας,  σε  περίπτωση
κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού  στον  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  εκδίδει  την
Υπεύθυνη Δήλωση. 
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     Αν δε, έχουν εγκατάσταση στην αλλοδαπή, θα πρέπει να προσκομιστεί το αντίστοιχο
έγγραφο συμπληρωμένο και θεωρημένο σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης
τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Γ:  Αν  πρόκειται  για  διαγωνιζόμενους  (προσφέροντες)  που  δεν  είναι
αντιπρόσωποι της εταιρίας παραγωγής των προσφερόμενων ειδών : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, η οποία θα φέρει
ψηφιακή  υπογραφή,   με  την  οποία  δηλώνεται  η  έδρα  της  εταιρίας  του
διαγωνιζόμενου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, η οποία θα φέρει
ψηφιακή υπογραφή, με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρίας παραγωγής των
προσφερομένων ειδών.
3.  Πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  συστήματος  ποιότητας  ISO  9001:2000  (ή
μεταγενέστερο, ευκρινές αντίγραφο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) της εταιρίας
παραγωγής των προσφερομένων ειδών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι θα διαθέτει  παρακαταθήκη όλων των
προσφερομένων ειδών, δηλώνοντας διεύθυνση και τηλέφωνο. 
5. Υπεύθυνη δήλωση, υπογραφομένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαμέσου
προσώπου ότι σε  περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ
του  οποίου  εκδίδει  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση  της
Προμήθειας.

 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν  οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο ή διυλιστήριο που
δηλώνεται  για  την  κατασκευή  (μερικά  ή  ολικά)  των  υλικών  έχει  επιβληθεί  ποινή
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ, η οποία ισχύει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ( άρθρο 18 παρ 2 ΕΚΠΟΤΑ ). 

9.2 Επισημαίνεται  ότι  οι  ανωτέρω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  υποβάλλονται  από  τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι προσκομιζόμενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις).
Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  να
φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και δεν απαιτείται να προσκομισθούν εντός
την  προαναφερόμενης  ημερομηνίας  σε  έντυπη  μορφή.  Οι  δηλώσεις  και  Υπεύθυνες
Δηλώσεις των εργοστασίων παραγωγής και των κατασκευαστικών οίκων, φέρουν θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής και απαιτείται να προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης
ημερομηνίας.

9.3   Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται στον υποφάκελο
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  ως  ορίζεται  στο  άρθρο  13 της
παρούσης Διακήρυξης.
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9.4  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον
ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)  από τους διαχειριστές  τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’  αυτούς,  επί
Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό
Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή
πρόσωπο  ειδικώς  εξουσιοδοτημένο  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
Εταιρείας,  τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε  άλλη περίπτωση και  τα
αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.
Σε περίπτωση, Συνεταιρισμού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  18  (Προέλευση  των  προσφερόμενων
υλικών) της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

9.5  Μετά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  δεν  επιτρέπεται  η  αλλαγή  του  εργοστασίου  ή
διυλιστηρίου 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.

9.6 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.

9.7 Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του διυλιστηρίου ή το εργοστάσιο που
δηλώθηκε  με  την  προσφορά  ,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ,  η
προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής κοινοποιείται
στο Υπουργείο  Ανάπτυξης για  την  κατά τη κρίση του επιβολή ποινής  αποκλεισμού  του
δηλώσαντος,  από διαγωνισμούς  των ΟΤΑ και  του δημοσίου  για  χρονικό  διάστημα  που
καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 

Άρθρο 10ο  (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ).
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά.
Εναλλακτικές  προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και σε περίπτωση που
υποβληθούν δεν λαμβάνεται καμία εξ αυτών υπ' όψη και απορρίπτονται.

Άρθρο 11ο  DUMPING - ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
α-  Η  προσφορά  απορρίπτεται  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται
πολιτική  τιμών  πώλησης  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  του  προϊόντος  ή  της  τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες
των  προαναφερθέντων  μέτρων  της  χώρας  προέλευσης  του  προϊόντος  ή  της
κατασκευάστριας εταιρίας.

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν  έχουν  αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  του  Παγκοσμίου
Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.)  ή  δεν  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης
Τελωνειακής  Ένωσης  με  την  ΕΕ,  οφείλουν  να  υποβάλουν  με  την  προσφορά  τους
δήλωση  σε  μορφή  pdf,  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  τους  δεν  είναι  αποδέκτης
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πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
 
γ-  Δεν  έχουν  την  υποχρέωση  κατάθεσης  της  προαναφερθείσας  δήλωσης  οι
προσφέροντες  προϊόντα προερχόμενα  από τα κράτη-μέλη της  ΕΕ,  τη Νορβηγία,  την
Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία
καθώς  και  από  κάθε  άλλο  κράτος  που  αποδέχεται  και  εφαρμόζει  στον  χρόνο  που
επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Άρθρο 12ο  (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος
της Διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
Προσφορές  μπορούν  να  υποβάλλονται,  είτε  για  το  σύνολο  των  ειδών που
περιλαμβάνονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ'.    τ  n  ς    παρούσας  Διακήρυξης  είτε  μέρος αυτών,
προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Συγκεκριμένα και αποκλειστικά για την Ομάδα 1η και 2η  (καύσιμα κίνησης, θέρμανσης)
ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  πρέπει  αφενός  να  προσφέρει  και  για  τα  δύο  ή  τρία  είδη
καυσίμου  κίνησης  (αμόλυβδη  πετρέλαιο  κίνησης  και  θέρμανσης  )  που  αφορούν  στο
τμήμα  που  τον  ενδιαφέρει  με  ΕΝΙΑΙΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ  και  αφετέρου  να  πληροί
κριτήριο εγγύτητας, δηλαδή να βρίσκεται το πρατήριό του σε ακτίνα περίπου δέκα (10)
ΧΛΜ από την δηλωθείσα έδρα της Υπηρεσίας. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε Ομάδας  ή και για μέρος
της προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων  της ομάδας θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Οι  ποσότητες  κατά  είδος/κατηγορία  καυσίμου,  μπορεί  να  διαφοροποιούνται  και  θα
αποτελούν  συνάρτηση  της  συνολικής  προεκτιμώμενης  αξίας  που  δεν  μπορεί  να
μεταβληθεί.

Άρθρο 13ο  T  ΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στην Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185
Β723-3-1993.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως
μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη
δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο κατά τη διάρκεια της οριζόμενης προθεσμίας που
τίθεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν
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έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.

13.1    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 ]

13.2 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 τα άρθρο 5 ,6,7 της παρούσας Διακήρυξης, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α729-5- 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.)».
Η προσφορά πρέπει  να συνοδεύεται  από τα προβλεπόμενα στα  άρθρα 7 και  9  παρ2 του
ΕΚΠΟΤΑ ,ήτοι: 
 στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την επαγγελματική
τους  αξιοπιστία,  την χρηματοπιστωτική και  οικονομική  τους κατάσταση,  καθώς και  τις
τεχνικές τους δυνατότητες.

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του
προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε
μορφή αρχείου  τύπου  pdf και  προσκομίζονται  κατά περίπτωση από αυτόν  -  επί  ποινή
αποκλεισμού - εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική  προσφορά και  απαιτούνται  να προσκομισθούν  στην  Αναθέτουσα Αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις
δημόσιες  αρχές  και  τους  φορείς  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  Ν.  2690/1999,  όπως
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  1  του  Ν.  4250/2014,  ώστε  να  μην  υπάρχει  υποχρέωση
επικύρωσης των αντιγράφων τους.  Ως τέτοια ενδεικτικά είναι  :  η  εγγύηση συμμετοχής,
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λπ. 

Τεχνική προσφορά
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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  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης  για  την  Τεχνική  Προσφορά -  τεχνικές
προδιαγραφές, δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του  Συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην  τεχνική  του  προσφορά   ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  περιέχουν  Prospectus,  καταλόγους
προϊόντων κ.λπ. θα πρέπει  να είναι  ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.  Σε
αντίθετη περίπτωση,  τα ηλεκτρονικά αρχεία  pdf  αυτών εκλαμβάνονται  ως υποβληθέντα
απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  1  του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’
74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.

Συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά (επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο pdf), προκειμένου
να είναι άμεσα αξιολογήσιμη,  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο,  την τάξη,  την
αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές προδιαγραφές»
της 25/2015 μελέτης της  υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά  στοιχεία.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων  (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως «δωρεάν» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  Τεχνικής  προσφοράς  του  (υπο)φακέλου
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  του  προσφέροντος υποβάλλονται  από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν - επί ποινή αποκλεισμού - εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά) στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Ζίτσας.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι  τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με
την ηλεκτρονική  προσφορά και  απαιτούνται  να προσκομισθούν  στην  Αναθέτουσα Αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις
δημόσιες  αρχές  και  τους  φορείς  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  Ν.  2690/1999,  όπως
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τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  1  του  Ν.  4250/2014,  ώστε  να  μην  υπάρχει  υποχρέωση
επικύρωσης  των  αντιγράφων  τους.  Ως  τέτοια  ενδεικτικά  είναι:  η  εγγύηση  συμμετοχής,
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.

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.

Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους
εντός  της  προθεσμίας  των  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της
ηλεκτρονικής υποβολής τους.

13.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον  (υπο)  φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

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

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ’ της παρούσης.

13.4  Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή

Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  που  έχουν  υποβληθεί  με  την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε
έντυπη μορφή εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα πρέπει να υποβληθούν σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του υποψηφίου,
τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και τον πλήρη τίτλο του Διαγωνισμού. Οι εν λόγω
φάκελοι θα αποσφραγισθούν ενώπιων των ενδιαφερομένων σε ημερομηνία και  ώρα
που θα οριστεί κατόπιν σχετικής προσκλήσεως.
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Επισημαίνεται ότι, οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους
ή  τους  νομίμους  εκπροσώπους  τους.  Η  προσφορά  της  Ένωσης  προμηθευτών
υπογράφεται  υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της  Ένωσης,  είτε  από  εκπρόσωπο
διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 14ο  (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
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  απόρρητα ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Ο  Δήμος  επιφυλάσσεται  να  ζητήσει  οποιοδήποτε  από  τα  δικαιολογητικά  που
αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 15Ο (ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)
[(Χρόνος  και  τρόπος  πρόσβασης  στα  έγγραφα  -  Συμπληρωματικές  πληροφορίες  -
διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη)]

1) Προσφορά  που  θέτει  οποιοδήποτε  δυνητικό  όρο  ή  διαφορετικό  τρόπο  πληρωμής
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2) Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη
ότι  αυτός έλαβε  υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς  του,  τις  γενικές  συνθήκες  της
Προμήθειας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

3) Μετά  την  υποβολή  της  προσφοράς  δε  γίνεται  αποδεκτή,  αλλά  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη,  κάθε  διευκρίνηση,  τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της
προσφοράς.

4) Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού. 

5) Συγκεκριμένα, μέσα από το Σύστημα πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνουν αιτήματα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων και οι προσφέροντες
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που θα τους οριστούν.

6) Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπ' όψιν
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν από το αρμόδιο όργανο.
7)  Παροχή διευκρινίσεων
Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,
έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται οκτώ (8)   τουλάχιστον ημέρες πριν από την
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ημερομηνία  που  έχει  ορισθεί  για  την  υποβολή  των  προσφορών.  Οι
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Σε  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  επείγοντες  λόγοι  καθιστούν  την  προθεσμία  αυτή
ανεφάρμοστη,  τότε  αυτή  μπορεί  να  ορισθεί  σε  τέσσερις  (4)  ημέρες,  πριν  από  την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών,   χωρίς ο προσφέρων
να έχει δικαίωμα ένστασης (Άρθρο 3 παρ. 9 ΕΚΠΟΤΑ).

Τα  ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  διευκρινίσεων υποβάλλονται  από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα
από αίτησή τους. 
Τα  αιτήματα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε
μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων που υποβάλλονται  είτε  με
άλλο  τρόπο,  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
 Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών

δεν εξετάζονται 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης,  εκτός  εάν  κατά  περίπτωση  στην  προσφορά  του  ρητά  αναφέρει  τα  σημεία
εκείνα  τα οποία τυχόν  δεν  αποδέχεται.  Στην  περίπτωση αυτή πρέπει  ο  προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

8) Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις
κατά περίπτωση κείμενες  διατάξεις,  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου  5  του  ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β  της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  επικαλεστεί  προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας .

Άρθρο 16ο  (ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

1) Η Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
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είναι εντός των κατά άρθρο ενδεικτικών τιμών. Οι τιμές θα δίδονται υποχρεωτικά για
κάθε ομάδα χωριστά σε ευρώ.

2) Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη

3) Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται  αυτόματα  από  το  Σύστημα.  Κατά  την  ηλεκτρονική  υποβολή  της
οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν
μόνο την  τιμή  μονάδος  (χωρίς  Φ.Π.Α.).  Οι  υπόλοιπες  πληροφορίες  (π.χ.  τεμάχια,
συνολική  αξία,  Φ.Π.Α.)  προκύπτουν  αυτομάτως  από  το  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ  και
εμφανίζονται στην εκτύπωση.

4) Ο Οικονομικός φορέας (Προμηθευτής), στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, θα βαρύνεται με τις δαπάνες για τη μεταφορά και παράδοση των
ειδών, τα έξοδα δειγματοληψίας και δαπάνες ελέγχου της ποιότητάς τους στις οποίες
θα προβεί η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μέχρι και της ολοκλήρωσης της προμήθειας, τα
έξοδα δημοσίευσης και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της προμήθειας.

5) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. (Άρθρο 16 παρ.2  του ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές που δίνουν
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής της
τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης,  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  με Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η
προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

6) Σε περίπτωση, υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει
να παράσχει στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  πριν  την
έκδοση απόφασης κατακύρωσης , τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να
εκτιμηθεί  η  σοβαρότητα  και  η  αξιοπιστία  της  προσφοράς.  Οι  διευκρινίσεις  αυτές
μπορεί ενδεικτικά να αναφέρονται:

α) στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παραγωγής των προϊόντων,
β) στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων,
γ) στην πρωτοτυπία των υλικών που προτείνει ο προσφέρων και στην ενδεχόμενη
χορήγηση  κρατικής  ενίσχυσης  στον  προσφέροντα.  Εάν,  δεν  δοθούν  οι
διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές που δόθηκαν κριθούν αιτιολογημένα ανεπαρκείς
ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται.

Εφόσον,  διαπιστωθεί  ότι  η  προσφορά  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  λόγω  χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό το λόγο με
αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εφόσον, ο προσφέρων δεν είναι σε
θέση να αποδείξει, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από τη σχετική πρόσκληση της
Επιτροπής  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού,  ότι  η  εν  λόγω  ενίσχυση  χορηγήθηκε  σε
νόμιμα πλαίσια.

 Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία
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απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

7) Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής, σε
όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης,  παραιτούμενος  ρητώς  κάθε  αξιώσεως  περί
αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το αρ. 388 του Α.Κ.

8) 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  (προ
Φ.Π.Α.) που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης  = 0,877
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης        = 1,075
Τιμή αναφοράς Βενζίνης Αμόλυβδης   = 1,293

Ενδεικτικό Παράδειγμα : 

Έστω  ότι  ο  συμμετέχων  έχει  προσφέρει  έκπτωση  επί  της  τιμής  (όπως  ζητείται  από  τη
διακήρυξη) 2% για την  Βενζίνη Αμόλυβδη  για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στον Δήμο.

Στην  ειδική  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος  θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς : 1,293-(1,293χ0,02) = 1,267€

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης 2% για τη βενζίνη αμόλυβδη τότε στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή
προσφοράς
1,293 +(1,293 x 2%) = 1,318 €.
Καθώς  η  οικονομική  προσφορά,  δηλαδή  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης,  έχει
αποτυπωθεί έμμεσα  στις ειδικές 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
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ’, σε μορφή pdf.

Επισημαίνεται ότι στην Οικονομική προσφορά θα προσδιορίζονται :
 Η Ομάδα Υπηρεσιών για την οποία γίνεται η προσφορά.
 Το είδος καυσίμου (καύσιμα θέρμανσης - καύσιμα κίνησης) για το οποίο γίνεται η

προσφορά
 Το ποσοστό έκπτωσης ανά είδος/κατηγορία καυσίμου.

Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  ή  δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής  ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε  διαμορφούμενης  μέσης  λιανικής  τιμής  κάθε  είδους  καυσίμου  (πετρελαίου
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θέρμανσης,  πετρελαίου  κίνησης,  αμόλυβδης  βενζίνης),  της  οικείας  Περιφερειακής
Ενότητας  Ιωαννίνων  (Τμήμα  Εμπορίου  &  Τουρισμού),  (όπως  καταγράφονται  στα
Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας),  κατά  την  ημέρα
παράδοσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30-45 της αριθ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Οι τιμές θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις σε περίπτωση μεταβολής της τιμής διαθέσεως των
ειδών  αυτών  από  τα  Ελληνικά  Διυλιστήρια.  Οι  τιμές  νοούνται  για  εμπόρευμα  που  θα
παραδίδεται ελεύθερο από δασμούς και από κάθε τέλος.

Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν
οι παρακάτω τιμές (προ Φ.Π.Α) του Μέσου  Μηνιαίου  Δελτίου Λιανικής από 01/01/2014
έως 29-07-2015 της Δ/νσης Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού – Π.Ε. Ιωαννίνων, (οι
οποίες  ελήφθησαν  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  των  ποσοτήτων  -  προϋπολογισμού  της
παρούσας διακήρυξης).

Π.Ε./ΝΟΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΒΕΝΖΙΝΗ  95
οκτ.

με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.0781 0,877 1,3225 1,075 1,59039 1,293

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος  μπορεί  να προσφέρει  διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης  για κάθε
είδος καυσίμου

Άρθρο 17 (ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

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.)».

Άρθρο 18ο  (ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  για εκατόν είκοσι  (120)
ημέρες 
(Άρθρο  13  παρ.1  ΕΚΠΟΤΑ προσμετρούμενες  από την  επομένη  της  διενέργειας  του
Διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη
Διακήρυξη,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  (άρθρο  13  παρ.  2  της  Υ.Α.  11389/93
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν
από  τη  λήξη  της  κατά  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το  αρχικώς
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προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών (άρθρο 13
παρ. 3 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Αν,  προκύψει  θέμα  παράτασης  της  ισχύος  των Προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα
απευθύνει ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

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

Άρθρο 19ο  (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
19.1  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση
προσφορών
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά,  σύμφωνα  με  την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία,  από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα
συλλογικό  όργανο  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων
αυτού  (Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  –  ΕΔΔ,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
οποία  γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών και συγκεκριμένα στις 04-02-2016 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ήτοι  ή  τα  μέλη  της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ή τον υπάλληλο έχοντας κωδικό πρόσβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ,  που  θα  εισαγάγει  τους  κωδικούς  παρουσία  της  Επιτροπής  Αποσφράγισης,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων
Συμβάσεων και διαδικασιών.

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

Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
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θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

19.2 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών   η  Επιτροπή  Διενέργειας
Διαγωνισμού 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. 
Ειδικότερα:

α.  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  στην ημερομηνία
που  καθορίζεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  οι
(υπο)φάκελοι  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  και  οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.
Για  την  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β.  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  παραλαμβάνει  τους  ενσφράγιστους
φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των
προσφορών,  τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της  διακήρυξης  από  τους  συμμετέχοντες.  Η  επιτροπή  αποσφραγίζει  τους  κυρίως
φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».
Οι  υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  Επιμέρους  Έντυπα  Οικονομικής  Προσφοράς  δεν
αποσφραγίζονται.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων
έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών
προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και
την  νομιμότητά  τους  –  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  –  καθώς  και  των  τεχνικών
προσφορών  για  τη  συμφωνία  ή  ασυμφωνία  τους  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές
/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες
του  συστήματος  από  το  Δήμο  Ζίτσας  ,  μπορούν  να  απευθύνουν  αιτήματα,
ηλεκτρονικά  –  μέσω  της  παρεχόμενης  από  το  σύστημα  εφαρμογής,  στους
συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς,  για  παροχή  διευκρινίσεων  ή
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών.  Οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς,  να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση
εγγράφως  (αν  ζητηθεί)  τις  ζητούμενες  διευκρινίσεις  –  συμπληρώσεις  εντός  των
προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  προτείνει  τον  αποκλεισμό
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες
προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και
αποστέλλεται  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  (με  χρήση  του  συστήματος)  στους
συμμετέχοντες.
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Κατά  του  πρακτικού  αυτού  χωρούν  ενστάσεις  μόνο  από  συμμετέχοντα  στο
διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της
διαδικασίας  του  και  για  λόγους  που  ανακύπτουν  κατά  το  αντίστοιχο  στάδιο.  Η
Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή αρχείου  pdf  το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή,  μέχρι και την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου
σταδίου.  Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,  αλλά
εξετάζεται  κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την
αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή
της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. (άρθρο 22 της Διακήρυξης
).
ζ.  Περίπτωση  αποδεκτής  ένστασης  συμμετεχόντων,  η  Επιτροπή  διενέργειας
διαγωνισμού  εισηγείται  /  γνωμοδοτεί  με  ξεχωριστό  πρακτικό  αποδοχής  ή
αιτιολογημένης  απόρριψης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικών
προσφορών των συμμετεχόντων,  το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του
διαγωνισμού.

Τεχνικής  αξιολόγησης  τυγχάνουν  μόνον  οι  αρχικά  τυπικά  αποδεκτές  προσφορές,
καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά
από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν.

η.  Ακολουθεί  η  κατά  τα  προβλεπόμενα  έκδοση  απόφασης  από  την  Οικονομική
Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά
στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος)  με χρήση του Συστήματος,  αποστέλλεται με μέριμνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
θ.  Περίπτωση  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  εκτελεστών  πράξεων
(απόφαση Οικονομικής επιτροπής)  μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της
πράξης και της αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 23 της Διακήρυξης).
ι.  Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές  (δικαιολογητικά συμμετοχής  –  τεχνική
προσφορά),  κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου
υποβολής ενστάσεων – προσφορών την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού η
ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών.
Στους  συμμετέχοντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο,
αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την
καθορισθείσα  ημερομηνία  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των
οικονομικών προσφορών.
ια.  Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία,  η  Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά
και οι  συμμετέχοντες  αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο
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αυτών.  Για  την  αποσφράγιση  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ιβ.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  αποσφραγίζει  τον  κυρίως
φάκελο  και  τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  Επιμέρους  Έντυπα  Οικονομικής
Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών,  κατά την
οποία οι  οικονομικές  προσφορές  ελέγχονται  έναντι  των όρων της διακήρυξης  και
όσες  κριθούν  παραδεκτές  κατατάσσονται  με  βάση  το  κριτήριο  κατακύρωσης.  Η
επιτροπή  εισηγείται/γνωμοδοτεί  με  πρακτικό  επί  της  αποδοχής  ή  μη  των
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή
για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιγ.  Στη  συνέχεια,  η  Οικονομική  Επιτροπή  εκδίδει  κατά  τα  προβλεπόμενα  την
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά
στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος)  με χρήση του Συστήματος,  αποστέλλεται με μέριμνα της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.

Άρθρο 20  ο    (ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)

Η αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει σε διακριτά στάδια. Κατά το
πρώτο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα και το νομότυπο των
Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  των  συμμετεχόντων,  γνωμοδοτεί  για  το  ποιοι  εξ  αυτών
πληρούν  τα  κριτήρια  επιλογής  και  ποιοι  πρέπει  να  αποκλειστούν  και  συντάσσει  το
αντίστοιχο  πρακτικό  αξιολόγησης  το  οποίο  υποβάλλεται  προς  έγκριση  από  την
Οικονομική Επιτροπή.

Κατά  το  επόμενο  στάδιο  της  τεχνικής  αξιολόγησης,  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  θα
αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές και τα κατατεθειμένα δείγματα (όπου απαιτείται)
των συμμετεχόντων, που προκρίθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο και θα ελέγξει την
πληρότητα  των  προδιαγραφών  των  προσφερομένων  ειδών.  Αν  κριθεί,  ότι  υπάρχουν
προσφορές ή δείγματα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
Διακήρυξης  (και  κατά  περίπτωση  και  από  το  δείγμα  της  Υπηρεσίας  για  όσα  είδη
διατίθεται),  αποκλείονται  στο  στάδιο  της  τεχνικής  αξιολόγησης  με  Απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής και οι  ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών
δεν ανοίγονται.

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

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
       α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

της Διακήρυξης.
β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
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γ.  Η  προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και η τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο είδος.

Η  κατακύρωση  γίνεται  στον  Οικονομικό  φορέα  (Προμηθευτή)  που  θα  προσφέρει  την
χαμηλότερη  τιμή,  εφ'  όσον  η  προσφορά του  κρίνεται  αποδεκτή  με  βάση  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης.

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα
από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επί των οικονομικών προσφορών οι οποίες
έγιναν αποδεκτές.

Το  αρμόδιο  όργανο  για  την  αξιολόγηση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  με
γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά
περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :

α.  Κατακύρωση  της  προμήθειας  για  ολόκληρη  την  ποσότητα  ή  μέρος  αυτής  που
προσφέρει ο προμηθευτής.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
γ.  Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας  ,  εφόσον πρόκειται  για διαιρετό
υλικό μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή προμηθευτή.

Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, γνωμοδοτεί για :
 α.  Ματαίωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  και  απευθείας  ανάθεση  της
προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,
β.  Συνέχιση του διαγωνισμού με  την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ.  Τελική  ματαίωση  της  προμήθειας  και  επανάληψη  του  διαγωνισμού  με  νέους
όρους, 

τότε  την  τελική  απόφαση  λαμβάνει  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  ή  το  Δημοτικό
Συμβούλιο κατά περίπτωση. 
Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 Με απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  έπειτα  από  γνωμοδότηση του  αρμόδιου
οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός
να  συνεχιστεί  με  υποβολή  νέων  εγγράφων  κλειστών  προσφορών  από  τους  αρχικά
συμμετέχοντες  χωρίς  τροποποίηση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών. 
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα συνέχισης του διαγωνισμού. 
Προϋπόθεση  ο  αρχικός  διαγωνισμός  να  έχει  αποτύχει  ή  να  έχει  κριθεί  ασύμφορο  το
αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.

 Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που  περιέχουν  την  αυτή  ακριβώς  τιμή  και  είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά περίπτωση, τα οποία διατηρούν το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Επισημαίνονται τα εξής   :

1) Προσφορές  που  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες,  με  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

2) Δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  υποχρεωτικά  σε
απόρριψη της προσφοράς η εκ  παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής
προσφοράς στον  (υπο)φάκελο  Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  Ομοίως,
δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  σε  απόρριψη  της
προσφοράς  (λόγω  μη  εύρεσης  κατά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπο)φακέλου
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική   Προσφορά»),  η  εκ  παραδρομής  υποβολή
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο
«Οικονομική Προσφορά».

3) Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού
ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  Όρους  της  Διακήρυξης  και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4) Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για κάθε στάδιο ελέγχου
της  διαδικασίας,  θα  εισηγείται  με  Γνωμοδότησή  της  στην  Οικονομική  Επιτροπή.  Η
Οικονομική Επιτροπή θα εκδίδει Απόφαση έγκρισης, μερικής αποδοχής ή απόρριψης της
ως  άνω  Γνωμοδότησης,  η  οποία  θα  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  μέσω  του
Συστήματος και με την οποία Απόφαση θα εγκρίνεται το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Κάθε στάδιο της διαδικασίας της αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ολοκληρώνεται μετά την
εξέταση πιθανών ενστάσεων και προσφυγών (άρθρα 23 & 24 της παρούσης Διακήρυξης).
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

5) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το δικαίωμα να ματαιώσει  την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 21 της 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

1.          Προμήθεια με  «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης»  ή  «απευθείας ανάθεση»
μπορεί να γίνει
εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β
και γ της παραγράφου  3  του άρθρου  3  της Υπ.  Απ. 11389/1993,  της παραγράφου  20  του
άρθρου 3  του Ν. 1797/1998 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.).
59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.). 60/2007.

2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή
με  απευθείας  ανάθεση  απαιτείται  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ή)
Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή,  αφού προηγηθεί
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  Η απόφαση πρέπει να
αιτιολογείται  δεόντως,  με  ρητή  αναφορά  στις  περιπτώσεις  της  προηγούμενης
παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να
ελέγχεται  τόσο η ποιότητα όσο και  το αν  πληρούν τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές,  με
έξοδα  του  Αναδόχου.  Η  δειγματοληψία  των  καυσίμων  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις της  13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ 314/Β/1985)  ή
των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

Άρθρο 23ο  (ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

Ένσταση  του  άρθρου  15  της  11389/93  Υ.Α.  (ΕΚΠΟΤΑ)  κατά  της  Διακήρυξης  του
Διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,
υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία,  μέσω  του  Συστήματος  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή
αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής:

1. Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
      Υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση

της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Για τον καθορισμό
της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  της
Διακήρυξης  και  διενέργειας  του  Διαγωνισμού.  Αν  προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται
ολόκληρη η ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική   Επιτροπή και η σχετική
Απόφαση  εκδίδεται  πριν  από  τη  διενέργεια  του  Διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι
λαμβάνουν γνώση της σχετικής Απόφασης με δική τους φροντίδα. Η σχετική απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.  (Παραγ.  1α,  του  άρθρου  15,  της  Υ.Α.  11389/93  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παραγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95)

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ' αυτόν.
Υποβάλλεται  μόνο  από  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στον  Διαγωνισμό  ή  που
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Υποβάλλονται  στην  αρμόδια  για  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  υπηρεσία  κατά  την
διάρκεια  του  διαγωνισμού  και  μέχρι  και  της  επόμενης  εργάσιμης  ημέρας  μετά  την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου (Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ή κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε
γνώση  του  σχετικού  φακέλου.  Κατά  της  κατακυρωτικής  απόφαση,  μέσα  σε  χρονικό
διάστημα τριών (3)  εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής  έλαβε
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενστάσεις αυτές κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου, δεν ανακόπτουν
την συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση
μετά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής
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Αξιολόγησης.  (Παραγ.  1β,  του  άρθρου  15,  της  Υ.Α.  11389/93  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

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

4. Οι  ενστάσεις  κατά  της  νομιμότητας  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  ή  κατά  της
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ή κατά της κατακύρωσης κοινοποιούνται υποχρεωτικά
από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται.

5. Η  Διακήρυξη,  η  Πράξη  κατακύρωσης  και  οι  λοιπές  εκτελεστές  Πράξεις  της
Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να προσβληθούν με την προσφυγή που προβλέπεται στο
επόμενο άρθρο της παρούσης Διακήρυξης.

6. Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων
Συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

7. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής επί της ένστασης απόφασης
(σώμα της οποίας τους κοινοποιείται) με φροντίδα τους. 

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 όπως ισχύει
σήμερα (Ν. 4055/2012).

9. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης, το
οποίο  εκδίδεται  από την  αρμόδια  ΔΟΥ,  υπέρ  του  Δήμου Ζίτσας   ποσού  ίσου  με  χίλια
(1.000,00 €), το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου.

10. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται  από τις  κείμενες  διατάξεις  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις
διατάξεις  για  τη  συμμετοχή  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  και  την  κατακύρωση,
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’  αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012)  και,  εάν
αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται  για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό,  υποβάλλονται  από
τους  πιστοποιημένους  οικονομικούς  φορείς  –  χρήστες  σε  μορφή  αρχείου  pdf
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία».

Άρθρο 24ο  (ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  συγκεκριμένη
σύμβαση του νόμου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση
της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  εκτός  από  το
δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του διαγωνισμού προσφυγή, όπως επίσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και
αίτηση ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010
(ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα επόμενα άρθρα, προσωρινή
δικαστική  προστασία,  ακύρωση  της  παράνομης  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της
υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. (άρθρο 2 του Ν.3886/2010).

Προδικαστικές  Προσφυγές  μπορούν να  ασκηθούν,  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας,
ενώπιον  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  Ν.
3886/2010 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012. 

Οι  Προσφυγές  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  μέσω  του
Συστήματος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου  pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος
έλαβε  γνώση  της  προσβαλλόμενης  Πράξης  ή  παράλειψης  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του ως εξής:

α) κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού
β) κατά Πράξεων και παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής
γ) κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική Απόφαση

Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας
της, εφόσον βεβαίως αυτή φέρει εκ του νόμου αιτιολογία (δοθέντος λ.χ. ότι η προκήρυξη της
διαδικασίας, ως κανονιστική πράξη, δεν φέρει αιτιολογία). (Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου).

Η  πράξη,  καθώς  και  κάθε  στοιχείο  της  αιτιολογίας  της,  μπορεί  να  αποστέλλεται  στον
ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της
σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α')
ή, κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') και αναφέρει τις
προθεσμίες  αναστολής  σύναψης  της  σύμβασης,  όπως  προκύπτουν από την  παρ.  2  του
άρθρου 5 του Ν.3886/2010.  (ήτοι τη 10ήμερη προθεσμία προδικαστικής προσφυγής,  τη
15ήμερη  προθεσμία  για  την  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  επί  της  προσφυγής  και
τη10ήμερη προθεσμία άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων). (Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών
Μεταφ. & Δικτ. εγκ.23/Δ17γ/10/200/ΦΝ 458/06.12.2010).

Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο
ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής
προσφυγής.  Η παράλειψη της  κοινοποίησης αυτής  δεν επάγεται  απαράδεκτο  της  αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής  προσφυγής.  (άρθρο 4
παρ.1,2,3 του Ν.3886/2010). 
Η  αναθέτουσα  αρχή  (Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου)  οφείλει  να  αποφανθεί
αιτιολογημένα,  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από
γνωμοδότηση  της  επιτροπής  του  άρθρου  46  της  Υ.Α.  11389/93  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία,  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της
προδικαστικής προσφυγής. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή
και  μετά  την  πάροδο  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  έως  την  προτεραία  της  συζήτησης  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 αιτούντος. H αρχή 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
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ασφαλιστικών  μέτρων.  Η  καθυστερημένη  περιέλευση  του  σχετικού  εγγράφου  δεν
υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 
Επομένως, στις συμβάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3886/2010,  συνεχίζουν να
ασκούνται ενστάσεις κατά των Πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμών (π.χ. ενστάσεις
άρθρου 15 παρ.1β ΕΚΠΟΤΑ), διότι τα πρακτικά αυτά δεν αποτελούν εκτελεστές πράξεις
της αναθέτουσας αρχής. Κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που εκδίδονται
επί των ενστάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή. Δεν μπορεί όμως να
ασκηθεί  προσφυγή  άρθρο  227  του  Ν.  3852/2010  στον  Ελεγκτή  Νομιμότητας,  κατά  τα
ανωτέρω αναφερόμενα. 

Όσον  αφορά  στην  κατάθεση  των  σχετικών  παραβόλων,  όπου  απαιτείται,  αυτά  υποβάλλονται  από  τους

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες  με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του
Υπουργείου Οικονομικών. σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31
-3-11)  και  της  Υπουργικής  απόφασης  <<περί  ηλεκτρονικού  παραβόλου>>  ΠΟΛ  1163/3-7-13  (  ΦΕΚ  1675/Β/2013)
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Άρθρο 25ο  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Μετά  τη  λήξη  της  σχετικής  διαδικασίας  και  τη  διεξαγωγή  του  (κατά  το  νόμο)
προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του Διαγωνισμού, προσκαλείται ο
μειοδότης του Διαγωνισμού να προσκομίσει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, την
απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και νέο πιστοποιητικό, περί μη κήρυξης
σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης με ημερομηνία
έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Επίσης,
προσκομίζονται  και  ελέγχονται  τα  αποδεικτικά  φορολογικής  και  ασφαλιστικής
ενημερότητας.

Τα στοιχεία ελέγχονται και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στον Διαγωνισμό, και εφόσον προσκομιστεί η απαιτούμενη Εγγυητική Καλής
Εκτέλεσης,  συνάπτεται  η  σχετική  Σύμβαση  ύστερα  από  την  αποστολή  σχετικής
ανακοίνωσης  στον  προμηθευτή  (ή  τους  προμηθευτές)  η  οποία  περιλαμβάνει  το  προς
προμήθεια  είδος,  το  φορέα  για  τον  οποίο  προορίζεται  το  υλικό,  τη  συμφωνία
κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης, το σχέδιο της σύμβασης (Παράρτημα Ε) και
την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Ως συμβατική αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα (ομάδα υπηρεσιών και το
είδος καυσίμου) για το οποίο γίνεται η προσφορά.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού
βαρύνει τον μειοδότη και θα καταβάλλονται από αυτόν στον Δήμο Ζίτσας,  (Διεύθυνση
Οικονομικών,  Τμήμα  Λογιστηρίου,  Λ.  Ελευθερίας  και  Ευκλείδη  Ελεούσα  )  πριν  την
υπογραφή της Σύμβασης.

 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει  το σχετικό
αποδεικτικό πληρωμής των δημοσιευτικών εξόδων.
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Η  Σύμβαση  καταρτίζεται  στην  ελληνική  γλώσσα,  με  βάση  τους  όρους  που
περιλαμβάνονται  στη  Διακήρυξη και  την  προσφορά  του  μειοδότη,  θα  διέπεται  από το
ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει  όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση  της  Προμήθειας,  καθώς  και  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των
συμβαλλομένων μερών,  καταρτίζεται  με  βάση την κατακύρωση,  την προσφορά και  την
Διακήρυξη.

Η  Σύμβαση  τροποποιείται  όταν  τούτο  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου. Η Απόφαση της Διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  παράτασης  της  σύμβασης,  μέχρι  εξαντλήσεως  των
ποσοτήτων χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού.

Ο προμηθευτής  αναλαμβάνει  αποκλειστικώς  κάθε  ευθύνη για  οποιοδήποτε ατύχημα ή
ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της Σύμβασης και
καθ’ όλη την διάρκεια αυτής.

Η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε φορέα που αναφέρεται στον διαγωνισμό. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης,  των  τευχών  που  την
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις
τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους. 
 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
 Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 
 Την συμφωνηθείσα τιμή. 
 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 Τον τρόπο παραλαβής. 
 Τον τρόπο πληρωμής. 
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 
 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο. 

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 
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οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

 Σχέδιο σύμβασης υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.

Εάν ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος.

Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα 
λήγουν την 12-2017 με δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης παράτασης (έως 31-03-2018) στο 
μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 
καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της 
συνολικής προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Η/οι σχετική/ές σύμβαση/εις θα υπογραφεί/ούν από τον Δήμο Ζίτσας, για λογαριασμό των
ενδιαφερομένων για την προμήθεια και τον/ούς αναδειχθέντα/ες προμηθευτή/ές. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)  Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος,  αφού προηγουμένως έχουν
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)  Έχουν εκπληρωθεί και οι  τυχόν λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από τα δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  έχουν  αποδεσμευτεί  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα.

Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα από την υπογραφή της. 

Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της Συμβάσεως που θα υπογραφεί, θα 
εφαρμόζονται οι κείμενες περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. 

Άρθρο 26ο  (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΜΕΤΑΘΕΣΗ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Ως συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται  έως εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας
από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 
Οι ακριβείς παραδόσεις θα προσδιορίζονται από την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία.

Ο Δήμος για τον οποίο γίνεται η προμήθεια, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη
σύμφωνη  γνώμη  του  προμηθευτή,  μέχρι  την  ανάδειξη  νέου  προμηθευτή  και  την
υπογραφή  της  σύμβασης,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  την
συμφωνία  των  συμβαλλομένων  μερών ,  την  ισχύ  της  σύμβασης  με  τον  προμηθευτή,
(Πράξη VΙ τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου 115/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69,
και 99/2010), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων
που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
και
γ)  Η παράταση δεν θα αντίκειται  σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο
χορήγησής της
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Μετάθεση  του  χρόνου  παράδοσης  μπορεί  να  γίνει  με  Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου  ύστερα από σχετική αίτηση
του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται  υποχρεωτικά,  πριν  από  τη  λήξη  του  συμβατικού
χρόνου, αιτιολογώντας επαρκώς το λόγο ή τους λόγους που επιβάλλουν την παράταση
(Άρθρο  27  παρ.2  ΕΚΠΟΤΑ)  και  σε  περιπτώσεις,  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν
αντικειμενική  αδυναμία  εμπρόθεσμης  παράδοσης  των  συμβατικών  ειδών  ή  σε
περιπτώσεις  που  συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα βία.  Λόγοι  ανωτέρας  βίας
θεωρούνται λοιμός, σεισμός, απεργία, απαγόρευση της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου
είδους από θεσμοθετημένα όργανα κ.λ.π. 

Ο προμηθευτής είναι υπόχρεος προς απόδειξη των ανωτέρω λόγων. Στην περίπτωση αυτή,
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

 Το χρονικό  διάστημα,  από την υποβολή του αιτήματος  μέχρι  τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1 /8 ολόκληρου του συμβατικού
χρόνου.

 Άρθρο 27ο  (ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ )

α) Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας με FAX επί αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την
παραγγελία. 
     Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων  (πετρελαίου για την κίνηση των οχημάτων
καθώς  και  η   βενζίνη  αμόλυβδη)   καθημερινά  στις   κατά  τόπους  εγκαταστάσεις  του
προμηθευτή,  σύμφωνα  με  το  ωράριο  λειτουργίας  της  επιχείρησής  του.  Διαφορετικά ο
προμηθευτής  οφείλει  να  παραδίδει  καθημερινά  (μετά  από  αίτημα  της  αρμόδιας
υπηρεσίας) τις απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων στα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου
Ζίτσας  και  αφού έχει  λάβει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  που  προβλέπουν  οι
οικείες διατάξεις για τη μεταφορά και διακίνηση καυσίμων.

   Η παράδοση των καυσίμων θα γίνει στο Εργοτάξιο του Δήμου Ζίτσας , Ελεούσα  , Τ.Κ. 45
445, Ιωάννινα ή σε χώρους που θα υποδειχτούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή
των Νομικών Προσώπων, 

 Το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εντός Δύο ημερών από την έγγραφη παραγγελία  από τον
επιβλέποντα  της  σύμβασης  στα  κτίρια  των  φορέων  υλοποίησης  της  προμήθειας  και
ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή ήτοι:

  α) Τον Δήμο ΖΙΤΣΑΣ κτίρια -Εργοτάξιο του Δήμου Ζίτσας 
(β) Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (ΚΕΔΗΖΙ)»,
γ) Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
δ) Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», 
ε) Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»,

όπως  υποδειχθούν  από την αρμόδια Υπηρεσία , και  κριθεί ότι εξυπηρετεί την ταχύτερη
διανομή των υπό προμήθεια ειδών, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή κακοί όροι
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συντήρησης.

Ο  ανάδοχος  θα   εκδίδει  τα  προβλεπόμενα  από  το  νόμο  παραστατικά,  ήτοι  δελτία
αποστολής και μηνιαία τιμολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
της μελέτης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις.

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους ανωτέρω φορείς υλοποίησης
της προμήθειας 

Προσκόμισης   τιμών  της    Δ/νσης  Ανάπτυξης  –  Τμήμα  Εμπορίου  &  Τουρισμού  –  Π.Ε.
Ιωαννίνων   για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα
το  αναδόχου,  κατά  την  ημέρα  παράδοσης του  είδους  και  που  θα  αντιστοιχεί  σε  κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης). 

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  θα  καθορίζεται  λεπτομερώς  στις  συμβάσεις  που  θα
υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.

Σημείωση:
Με κάθε παράδοση καυσίμων, θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά υπηρεσία & κωδικό
αριθμό  του  προϋπολογισμού,  και  στο  τέλος  κάθε  μήνα  θα  εκδίδονται  αντίστοιχα
συγκεντρωτικά τιμολόγια ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά
υπηρεσία  και  με  τις  τιμές  σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  οικονομική  προσφορά  του
αναδόχου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια - δελτία αποστολής είδη 
από διαφορετικές ομάδες ή υπηρεσίες ως αυτές έχουν καθορισθεί στην 26/2015 μελέτη 
της υπηρεσίας.

 β) Για τις παραδόσεις θα ενημερώνεται η εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής πέντε
(5)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα  από  την  ημερομηνία  παράδοσης  (άρθρο  27  της  Υ.Α.
11389/93).
Κατά  την  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή,  ελέγχεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Παραλαβής,  η  συνέπεια  του  Προμηθευτή  ως  προς  τον  χρόνο,  την  ποσότητα  και  την
ποιότητα των ειδών που παραδίδει.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται μόλις
τελειώσει η κατά περίπτωση παραλαβή των ειδών.
Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής:

• Το είδος και η ποσότητα
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία, τόπος προελεύσεως καθώς και
κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος.

Η  παράδοση  θα  είναι  άμεση,  σε  προκαθορισμένες  ώρες  που  θα  ορίσει  η  αντίστοιχη
υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του
Δήμου.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του
Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  σε  περιόδους  απεργιών  που  σχετίζονται  με  την
τροφοδοσία  καυσίμων  (βυτιοφόρων,  πρατηριούχων)  να  καλύπτει  την  τροφοδοσία  των
οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα. 

Σε κάθε περίπτωση  ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη,  σωστή και
χωρίς  οποιοδήποτε  πρακτικό  πρόβλημα  για  την  αναθέτουσα  αρχή  παράδοση  των
καυσίμων, η οποία θα γίνεται εντός του Δήμου, με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και χωρίς
καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο Ζίτσας
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Στην  περίπτωση  που,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  ο  προμηθευτής  αρνείται,  παραλείψει  ή
καθυστερήσει  να  εφοδιάσει  τις  ανωτέρω Υπηρεσίες  με  τα  αναγκαία  είδη  καυσίμων,  οι
Υπηρεσίες  οφείλουν  να  ενημερώνουν  άμεσα  εγγράφως  την  αρμόδια  Διεύθυνση
Οικονομικού - Τμήμα του Δήμου Ζίτσας, ώστε αυτή να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου
αδυναμίας του προμηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι απεργίες, όπως και
κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο του.

Άρθρο 28ο  (ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ)

Οι ποσότητες: α) πετρελαίου θέρμανσης β) πετρελαίου κίνησης γ) αμόλυβδης βενζίνης δ)
λιπαντικά -αντιψυκτικά   καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας και θα
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων
για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

Ποιότητα
Τα  υπό  προμήθεια  είδη  υγρών  καυσίμων  πρέπει  να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που
ορίζονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τις  Αποφάσεις  του  Ανώτατου  Χημικού
Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). Ειδικότερα :

 Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει
σήμερα.

 Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις  ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Πετρέλαιο  κίνησης  προδιαγραφές  και  μέθοδοι  ελέγχου»,  καθώς  και  την  αριθμ.
316/2010  (ΦΕΚ  501/Β/11-02-2012)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Προσαρμογή  της
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς
την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 Η αμόλυβδη  βενζίνη  πρέπει  να  πληροί  τις  ιδιότητες  και  τα  χαρακτηριστικά  όπως
περιγράφονται στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ
«Καύσιμα αυτοκινήτων -Αμόλυβδη βενζίνη - Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου» καθώς
και  την  αριθμ.  316/2010  (ΦΕΚ  501/Β/11-02-2012)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση
«Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας,  στον  τομέα  της  ποιότητας  καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου».

 Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα .
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά
την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
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 Θα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  ως  προς  την  ισχύουσα  ελληνική  νομοθεσία
(σχετικές Υ.Α. και Κ.Υ.Α.).
i) Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει
ii)  Κ.Υ.Α.  526/2004/05  (ΦΕΚ  630  Β’/12-5-05):  «Απαιτήσεις,  όροι  κυκλοφορίας  και
μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης».
iii)  K.Y.A.  12/95/95  (ΦΕΚ  471  Β)  (Διορθ.  Σφαλμ.  στο  ΦΕΚ  570Β΄/29-6-95):
«Προδιαγραφές βαλβολινών».
iv)  Κ.Υ.Α.  322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’):  «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και  μέθοδοι
ελέγχου».

Τα  προσφερόμενα  ελαιολιπαντικά  θα  είναι  πρωτογενή  -  συνθετικά  και  σε  καμία
περίπτωση  δεν  γίνονται  δεκτές  προσφορές  με  προϊόντα  από  αναγεννημένα
ελαιολιπαντικά να είναι  σύμφωνο με  τις  προδιαγραφές  που ορίζουν οι  αντίστοιχοι
θεσμοθετημένοι φορείς (π.χ. ACEA(European Automobile Manufacturers' Association),
API(American Petroleum Institute), ASTM, DIN, ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, κ.λπ.).

 Έχουμε   τήρηση  των  Κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ).

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τις οριζόμενες Επιτροπές παραλαβής
που έχουν συσταθεί από τις παραλήπτριες Υπηρεσίες του Φορέα.
Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό
έλεγχο  και  να  ζητούν  χημικές  αναλύσεις  προς  διαπίστωση  της  ποιότητας  και
καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού
Χημείου του Κράτους.

Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα καύσιμα και λιπαντικά δεν πληρούν τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από
αυτές, τότε αυτό δεν θα παραληφθεί, και ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή
να το αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το υλικό κριθεί κατάλληλο και δύναται να
παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Σε  περίπτωση  που  θα  παρουσιαστούν  διαφορές,  η  ανάλυση  των  δειγμάτων  που  θα
ληφθούν θα γίνεται από το παράρτημα του Γ.Χ. του Κράτους. 

Στην  περίπτωση  δε  κατά  την  οποία  δεν  είναι  δυνατή  -  εφ'  όσον  απαιτηθεί  -  η
αντικατάσταση του με άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της
προσφοράς,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 29ο  (ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ)

Σε περίπτωση,  που τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας - ή όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση
και πριν τη λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (άρθρο 27 της 11389/93 Υ.Α.) -
επιβάλλεται  στον  Προμηθευτή  εκτός  των  τυχόν  προβλεπόμενων,  κατά  περίπτωση,
κυρώσεων  και  πρόστιμο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  33  (Κυρώσεις  για
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εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση) της ίδιας Υπουργικής Απόφασης που υπολογίζεται
ως εξής:

 α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2
του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 της 11389/93 Υ.Α, χρόνου παράτασης,
θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2.5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε  εκπρόθεσμα  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν,  κατά τον  υπολογισμό  του  μισού  χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα, 
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, του μέγιστου προβλεπόμενου
χρόνου (48 ωρών) θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  ποσοστά  προστίμων  υπολογίζονται  επί  της  συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Μετά από (10) Δέκα ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος . (παρ. 1 του άρθρου 27
και 35 της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Εφόσον,  με  την  Απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου,  παρέχεται  σ'  αυτόν  η
δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
διαγωνισμού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση,
ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης
μέσα  στο  παρεχόμενο  χρονικό  διάστημα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ισχύουν  και  τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Εάν,  ο έκπτωτος Ανάδοχος παραδώσει  τα είδη, ο Διαγωνισμός  ή τα αποτελέσματά του
ματαιώνονται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την οριστική παραλαβή
των ειδών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από Γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Σε περίπτωση, Ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της Ένωσης.
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Άρθρο 30 (ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ)

Ο  Προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  για  να
υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με  την  ίδια  διαδικασία  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη
Σύμβαση και  από κάθε δικαίωμά του που απορρέει  από αυτήν εφόσον,  δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  27  (Χρόνος
φόρτωσης ή παράδοσης υλικών) της Υ.Α. 11389/93.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την Σύμβαση, όταν:
α)  Η  Σύμβαση  δεν  υπογράφτηκε  ή  το  είδος  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα, 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Οι περιπτώσεις της παραπάνω διάταξης του άρθρου 35 παρ. 3 είναι περιοριστικές που
σημαίνει ότι σε κάθε άλλη περίπτωση που διαπιστώνεται ασυνεπής ή πλημμελής εκτέλεση
της Προμήθειας είναι δυνατή η κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου.

Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση,
επιβάλλονται  με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου - αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

1.Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της
Σύμβασης κατά περίπτωση.

2.Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή από τους υπόλοιπους
προμηθευτές  που  είχαν  λάβει  μέρος  στο  Διαγωνισμό.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση
προκαλούμενη  ζημιά  του  Δήμου  ή  το  τυχόν  διαφέρον  που  θα  προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται
ακόμα και στην περίπτωση, που δεν πραγματοποιείται νέα Προμήθεια του υλικού
κατά  τα  παραπάνω  οριζόμενα.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  υπολογισμό  του
καταλογιζόμενου  ποσού  γίνεται  με  βάση  κάθε  στοιχείο,  κατά  την  κρίση  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  και  με  βάση  τις  αρχές  της  καλής  πίστης  και  των
συναλλακτικών ηθών, ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

3.Προσωρινός  αποκλεισμός  του  προμηθευτή  από  τις  Προμήθειες  του  ΟΤΑ  για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ή μεγαλύτερο
του έτους.

4.Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, εφόσον του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά
μέχρι προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν
τελικά έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, οι οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβάλλονται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
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Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης
της συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της 
προμηθείας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα 
αναδείξει ο διαγωνισμός ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος.

Περαιτέρω,  καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές,  διατάσσεται η επιστροφή νομιμοτόκως
κάθε  τυχόν  ποσού που θα έχει  επιβαρυνθεί  ο  δήμος  μέχρι  το χρόνο της έκπτωσης  και
καταλογίζεται  στον  προμηθευτή  κάθε  θετική  και  αποθετική  ζημία  του  φορέως  της
προμήθειας από την καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής,  καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη
στην  οποία τυχόν θα υποβληθεί  ο  Δήμος  για  την πραγματοποίηση της προμήθειας.  Τα
αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί
εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Τέλος,  η έκπτωση προμηθευτή επάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του Δημοσίου
επί διετία.

Άρθρο 31ο  (ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

1. Σε περίπτωση, οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας,  με  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  Γνωμοδότηση  του
αρμοδίου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  τους,  με  άλλα  που  να  είναι
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την
Απόφαση αυτή.

2.  Η  προθεσμία  αυτή,  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  ½  του  συνολικού
συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Εάν, ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον,  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η  επιστροφή  των  ειδών  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  μετά  την  προσκόμιση  ίσης
ποσότητας  με  την  απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  έχει  παραληφθεί  οριστικά.  Στην
περίπτωση  αυτή,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που
απορρίφθηκε  και  αντικαταστάθηκε  μέσα  σε 20 ημέρες  από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας.  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί  ύστερα από
αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον
πριν  από την  εκπνοή της,  με  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία και
επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συγκεκριμένης
ποσότητας.  Εάν,  παρέλθει  η  προθεσμία  αυτή  καθώς  και  η  παράταση  που  τυχόν  θα
χορηγηθεί  και  ο  προμηθευτής  δεν  παραλάβει  την απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  φορέας
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.

4. Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου - μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή των ειδών στον προμηθευτή, των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι, ο προμηθευτής
θα  καταθέσει  χρηματική  εγγύηση  που  θα  καλύπτει  την  τυχόν  καταβληθείσα  αξία  της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
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Άρθρο 32ο  (ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)

Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  (κατασκευαστικών  ή  εμπορικών)  που  κατά
παράβαση  των άρθρων 138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι  προσφέροντες  εφόσον,  δεν  είναι  κατασκευαστές  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια Εταιρεία του προϊόντος.

Άρθρο 33ο  (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

Α1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του
εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφούν
τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή με
την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών όπως: 

 Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) θεωρημένο
για την κανονικότητα της τιμής από το οικείο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με μέριμνα του προμηθευτή

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
 Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Ειδικότερα για τα ΝΠΔΔ του Δήμου η ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων
γίνεται  από την  Επιτροπή Παραλαβής κάθε ΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ,  του Δήμου με  την
προσκόμιση  σε  αυτό  των  ανωτέρω  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  μέσα  σε  εύλογο
χρόνο απαραίτητο, και εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από το Δήμο ή το ΝΠΔΔ. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Συμβασιούχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή
τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες  μετά  την  ημερομηνία  παραλαβής  από  αυτήν  του
τιμολογίου  ή  άλλου  ισοδύναμου  για  πληρωμή  εγγράφου,  τότε  η  αναθέτουσα  αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 15 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013
(Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουάριου 2011
για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές),
καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον
Συμβασιούχο.

Η υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν μπορεί να
γίνει  πριν  από  την  έκδοση  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω των οικείων, για κάθε υπηρεσία, Υπηρεσιών
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Β1 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται στις εξής κρατήσεις:
Επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίμων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος
1% σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994)  όπως
ισχύει με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α2013), ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο.
Επίσης παρακρατείται ποσό ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων  υπέρ  της  Σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
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Συμβάσεων[ παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011)]. παρακράτηση
γίνεται επί του ποσού κάθε πληρωμής (ήτοι με την έκδοση κάθε χρηματικού εντάλματος)
προ  φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης
[(παρ. 5 του άρθρου 61, του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)].

Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής). Κατά την
υπογραφή  της  Σύμβασης  θα  προσκομίζεται  από  τον  Προμηθευτή  το  αποδεικτικό
πληρωμής του κόστους δημοσιευτικών εξόδων από την Διεύθυνση Οικονομικών( Τμήμα
Λογιστηρίου).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Οι νόμιμες κατά περίπτωση κρατήσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο.

Άρθρο 34ο  (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από
τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου  5  του  Ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).

Άρθρο 35ο  (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Η παρούσα Διακήρυξη θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,  με  τη  μορφή  και  τα  μέσα  διαβίβασης  που  προβλέπει  το  ΠΔ  60/2007,
προκειμένου να δημοσιευθεί στην:  

 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην τράπεζα δεδομένων TED.
Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3861/2010, θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο 

 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΦΕΚ.
 και θα αποσταλεί στις εφημερίδες.

 σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας
 σε  δύο  (2)  ημερήσιες  νομαρχιακές  εφημερίδες  ανά  Περιφερειακή

Ενότητα/Νομό, όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες των φορέων που αφορά ο
παρών διαγωνισμός.

 σε  μία  (1)  εβδομαδιαία  εφημερίδα  Περιφερειακής  Ενότητας/Νομού
Ιωαννίνων

 Στο Διοικητήριο του Δήμου Ζίτσας Λ Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα.
 Επίσης, το τεύχος της αναλυτικής Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ζίτσας ηλεκτρονική διεύθυνση: http  ://  www  .  zitsa  .  gov  .  gr καθώς και 
στη 

 διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.  g  ov.  g  r του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 Στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
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Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και
τυχόν  επαναληπτικής  στον  τύπο  βαρύνει  τον  μειοδότη  -  προμηθευτή,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009), την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του
ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και την Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010.

Λοιπές  πληροφορίες  παρέχονται  από  τη  Διεύθυνση  Οικονομικού  -  Τμήμα  Προμηθειών
Δήμου  Ζίτσας,  Λεωφόρος  Ελευθερίας  και  Ευκλείδη   Τ.Κ.:  45  445  και  στα  Τηλέφωνα:
2651360223,  2653360000  FAX 2651062794   (Σταύρος  Στάθης)  και  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση : http  ://  www  .  zitsa  .  gov  .  gr

Για περιπτώσεις οι οποίες δεν διευκρινίζονται με την παρούσα διακήρυξη, γνωμοδοτεί η
Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  εφαρμόζοντας  τις  κείμενες  περί  Προμηθειών
Δημόσιου Τομέα Διατάξεις.

Άρθρο 36ο  (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

Λόγω  του  ύψους  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  η  νομιμότητα  της  παρούσας
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για το σκοπό του ελέγχου αυτού η αναθέτουσα αρχή θα υποβάλει στο αρμόδιο Κλιμάκιο το
φάκελο  του  Διαγωνισμού  με  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  και  τα  στοιχεία  καθώς  και
ανυπόγραφο το σχέδιο της Σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η Σύμβαση δεν θα
υπογράφει.

Άρθρο 37ο  (ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών
συναλλακτικών ηθών.

Για  κάθε  διαφορά,  που  δεν  είναι  δυνατό  να  επιλυθεί  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ  173/30-9-2010,  τ.  Α')  “Δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 της Ιουνίου 1989 (I 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουάριου 1992 (I76), όπως τροποποιήθηκαν με
την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  1  1ης
Δεκεμβρίου  2007  (I  335),  ως  τροποποιήθηκε  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  63  του  Ν.
4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ.Α') .

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την
εφαρμογή του Ν. 3852/2010.
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Η επίλυση τυχόν διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών,  θα
γίνεται  από  τα  αρμόδια  δικαστήρια  των  Ιωαννίνων.  Εφαρμοστέο  Δίκαιο  ορίζεται
αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 38ο 
Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  Διακήρυξη  έχουν  εφαρμογή  οι
διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΠΔ 60/2007 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, καθώς
και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  284/2015
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                    
 
ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                                  Σταύρου Αγγελική         Ακολ.Υπογραφές
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