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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   01/2013 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

Π.Α.Μ.Θ. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 240.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  

‘Έχοντας υπόψη : 

- Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

- Τις διατάξεις του Ν.2672/1998 (Α΄290) άρθρο 14 «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά 

µέσα (τηλεοµοιοτυπία -  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). 

- Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-

νων στο διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπα-

νών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα 

αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 

- Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα 

και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση : ∆ηµοκρατίας 1  

  69100 Κοµοτηνή 
Πληροφορίες : Χ. Αρµεντζίδης 
Τηλ.  : 25313-50311-303  
Fax  : 25313-50307 

e-mail  : xarisarmen@pamth.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α∆Α: Β4Μ17ΛΒ-3ΗΣ 
 
 
 
 
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 01/2013   
Κοµοτηνή, 17/12/2012    
Αριθ. Πρωτ. ∆.Ο.οίκ.: 6256 
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- Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Αύξηση αποδοχών ∆η-

µοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις. 

- Το Ν.3886/2010 «Περί ∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων, δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδη-

γία 89/605 ΕΟΚ». 

- Την υπ΄αρίθµ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των χρη-

µατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

- Το Π∆ 173/90 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» άρθρα 41 και  43 

- Την υπ αριθ. εγκύκλιο Π1/2354/10-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κα-

τάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2011. 

- Το υπ’αριθµ.57256/4-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών για τρόφιµα, αναλώσι-

µα  είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή» 

- Το Ν.2503/97 άρθρο 13 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθµιση θεµά-

των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες ρυθµίσεις».  

- Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

- Την εγκύκλιο του Υπ. Εµπορίου Π1/1553/23-10-1992 «Κρατήσεις κατά την προµήθεια υ-

γρών καυσίµων από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.»  

- Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη-

γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄/10.11.2005), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτού, µε το οποίο 

αναριθµήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 σε παρ. 4 του άρθρου 5 του νόµου 

αυτού και  της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005.  

- Το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.04.1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών 

Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 

- Το Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου». 

- Το Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-

ας και Θράκης». 

- Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

- Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδη-

γία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές». 

- Την υπ’ αριθ. 16822/7-9-2010 απόφαση «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρ-

χιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα δηµοσίευσης προσκλήσεων Γε-

νικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισµών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.». 

- Την παρ. 5 της αρ. 46 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών (Α∆Α: 4ΙΙΛΚ-Ρ) µε αριθ. πρωτ. 

74301/28-12-2012 στην οποία διευκρινίζεται ότι το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο για 
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τη διεξαγωγή διαγωνισµών και τις προµήθειες που αφορούν την οικεία Περιφερειακή Ενό-

τητα. 

- Την αριθ. 946/ πρ. 42/ 23-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  για την προκήρυξη του διαγωνισµού για την προµήθεια 

υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε. Ρο-

δόπης, περί εγκρίσεως όρων του ανωτέρω ∆ιαγωνισµού καθώς επίσης και των επιτροπών 

διενέργειας διαγωνισµού, κατόπιν της διαδικασίας κλήρωσης επιτροπών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: i) του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011/ΦΕΚ226/Α΄/27-10-2011), ii) τις αριθ. ∆Ι-

ΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011, ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ∆Ι-

ΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι-

ση και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

- Την πρόβλεψη πιστώσεων στους προϋπολογισµούς της Π.Ε. Ροδόπης, για το οικονοµικό έ-

τος 2013. 

- Οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 

των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης, θα πραγµατοποιηθούν µε-

τά την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 και πριν 

την υπογραφή της σύµβασης, από τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Ροδόπης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1. ∆ηµόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισµό µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, µε σφρα-

γισµένες προσφορές σε €, για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 

επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακο-

σίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1  

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΑΝΤΙΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ        

1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ 

31/01/2013 Πέµπτη  10.30 π.µ. 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 30
η
 Ιανουαρίου, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 14.30 µ.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, επί της ∆ηµοκρατίας 1, 

69100 Κοµοτηνή, στον 3ο όροφο, Γραφείο 317. 
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Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία  και ώρα 

είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού και 

αποσφράγισης προσφορών. Οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχθούν αµέσως µετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών ελέγχου των δικαιολογητικών. 

  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  

α. Έλληνες πολίτες  

β. Αλλοδαποί 

γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

δ. Συνεταιρισµοί  

ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που θεωρούνται   

αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ :  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ :  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄:   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσ-

σόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς σε 6 εργάσιµες µέρες 

από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον µας ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

σχετικές µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται τουλάχιστον 6 ηµέρες από την ηµεροµη-

νία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

 

6.Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης του διαγωνισµού να είναι πρωτότυπα 

ή επικυρωµένα αντίγραφα κατά το νόµο. 

 

7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Οικο-

νοµικού, ∆ηµοκρατίας 1, 69100 Κοµοτηνή, Γραφείο 317, 3ος όροφος, τηλ: 25313 50311, 25303, e-

mail: xarisarmen@pamth.gov.gr. 

 

8. Τα έξοδα της δηµοσίευσης του σχετικού διαγωνισµού βαρύνουν το µειοδότη  (Ν. 3548/2007 

αρθ.4 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46. του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’/  04-09-2009). 
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9. Η διακήρυξη διατίθεται από το τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, ∆ηµοκρατίας 1, 

69100 Κοµοτηνή και σε ηλεκτρονική µορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδο-

νίας-Θράκης (www.pamth.gov.gr). 

 

10. Περίληψη της ∆ιακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση:  

• Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης  

• Σε δύο (2) ηµερήσιες πανελλήνιες εφηµερίδες, σε δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία 

Νοµαρχιακή εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

 

11. Για ανάρτηση: 

• Στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

• Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης www.pamth.gov.gr. 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

• Στα Εµπορικά Επιµελητήρια της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

 

12. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί µε τους ίδιους 

όρους σε χρόνο, τόπο που θα προσδιοριστεί µε την επαναληπτική διακήρυξη. 

 

Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις του 

∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες διέπουν την παρούσα διακήρυξη καθώς και την σχε-

τική σύµβαση που θα υπογραφεί. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται  στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού τακτικού 

µειοδοτικού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων που συγκροτήθηκε µετά από 

κλήρωση σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκη-

σης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) και την αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-

2011 Απόφαση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Συ-

γκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» (άρθρο 26 

του Ν.4024/2011) και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 179/9/26-3-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέ-

σα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. 

1. Οι προσφορές, µετά την αποσφράγισή τους, παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία 

που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

2. ∆είγµατα των προσφεροµένων ειδών δεν αποστέλλονται. 

3. Οι προσφορές µπορούν να αποσταλούν στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παρα-

λαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και 

εντός του ωραρίου των υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδρο-

µικά αποστελλόµενες προσφορές  δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγού-

µενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέρ-

γεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα απο-

σφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προ-

θεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις 

άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

     α.  Η λέξη «Προσφορά». 

     β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

     γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης. 

     δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

     ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

      6.   Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη και αν το ίδιο είναι αρ-

µόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση 

των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.   
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Β) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1.  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 118/07. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοπο-

θετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δι-

καιολογητικά και στοιχεία.  

β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφρα-

γισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».        

γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφο-

ρά». 

2.  Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα επί ποινή απορρίψεως. 

3.  Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε  προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 6.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 9  παρ. 2 περ.α 

κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε 

την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανω-

τέρω όρους.  

      Η άσκηση ενστάσεως όπως αναφέρεται στην ίδια διακήρυξη δεν κωλύει τη συµµετοχή στον δια-

γωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαί-

ου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010 

(ΦΕΚ Α΄173).  

      Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζό-

µενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ε-

νώπιόν του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση 

του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνο-

νται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα 

από το αρµόδιο όργανο. 
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Γ)  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν 

την ισχύ των προσφορών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.∆. 118/07 και, αποδέ-

χθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστηµα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέ-

τουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλε-

πόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτα-

σης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, ε-

κτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγω-

νισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να 

επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν  µαζί 

µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά 

στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-

διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει 

επ΄αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 

δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύ-

πτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 

∆)  ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Α) Οι Έλληνες πολίτες. 

Β) Οι Αλλοδαποί. 

Γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα Αλλοδαπά ή Ηµεδαπά. 

∆) Οι Συνεταιρισµοί. 

Ε) Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης: 
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Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 

τα εξής: 

i. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25του Π.∆. 118/07. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

 β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο  από τα αδικήµατα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανο-

µικού  Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφό-

σον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δό-

λιας χρεοκοπίας. 

• δεν τελούν  σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης (κύριας και επικουρικής) και να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (να αναφέρεται η ονοµασία του Επιµελη-

τηρίου) καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνι-

σµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία διε-

νέργειας του διαγωνισµού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, α-

παιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή 

του οικείου ΟΤΑ.    

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρ-

θρου 6 του Π.∆.118/07 κατάσταση (ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθά-

ρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις). 

γ. Να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, 

καθώς και ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή 

της υπαναχώρησης της  Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης 

του διαγωνισµού, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου  συµφέροντος. 

δ. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δι-

καιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07.        

iii. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,      υπο-

βάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
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iv. Όλοι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς τους 

να δηλώσουν ή να υποβάλλουν µε υπεύθυνη δήλωση τα εξής: 

• Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 

• Με πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η προσφορά  υπογράφεται από 

εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 

• ∆ήλωση για την χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων ει-

δών. 

• Ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του δια-

γωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν 

υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό 

απόρρητο. 

• ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρείς 

προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

• Υποβολή αντιγράφου του Ισολογισµού της Επιχείρησης του προηγούµενου έτους. 

v. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται  

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

vi. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.  

vii. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των   µετο-

χών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Ε-

ταιρείας, το ανώτατο σε 30 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

(Π.∆. 82/1996) 

viii. ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόµενη ποσότητα για κάθε είδος 

καυσίµου ξεχωριστά και για κάθε υπηρεσία των Περιφερειακών Ενοτήτων χωρίς την προ-

σφερόµενη έκπτωση έτσι ώστε να καταστεί εύκολος ο έλεγχος της εγγυητικής συµµετοχής.  

 

Η µη έγκαιρη και µη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί αιτία απο-

κλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 

από τον µειοδότη δικαιολογητικά απαραίτητα για την τεκµηρίωση της δήλωσης περί δικαιολο-

γητικών του νόµου 1599/1986, τα οποία υποχρεούται να παρέχει. 

  

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµ-

φωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (Α΄290) «∆ιακίνηση µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεο-

µοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)», οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα 

εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την δια-

δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/07. 
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α) Έλληνες πολίτες  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν κατα-

δικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1  

του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωρο-

δοκίας και της δόλιας  χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξα-

µήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώ-

χευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περι-

πτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκα-

τεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-

γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνι-

σµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης 

της ως άνω έγγραφη ειδοποίησης. 

(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

β) Αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστι-

κής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περί-

πτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστά-

σεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες ε-

παγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 

να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(4)  Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
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γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος α-

ντίστοιχα. 

(2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξα-

µήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ι-

σχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανά-

λογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό δι-

αδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εται-

ρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εται-

ρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητι-

κής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέ-

ρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική  

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του παρό-

ντος άρθρου. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

της περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθά-

ριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ., στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ο-

ποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 7α 1ια΄ και 7β. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως εκάστοτε. 

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

(5) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

δ) Συνεταιρισµοί:  

(1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι  ο πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κά-

ποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.2 του παρόντος άρθρου. 

(2)  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρ-

θρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς της περίπτωσης (2) του εδ. β της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοι-

χα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

(4) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
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ε)  Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.: 

Τα παραπάνω κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

Ένωση. 

Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιο-

δοτηµένο από συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιο-

ρίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλ-

λουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

2. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπά-

νω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις 

του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προ-

βλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆.118/07,από ένορκη βε-

βαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέ-

πεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ε-

νώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπο-

µένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/07, από υπεύθυνη δήλω-

ση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιο-

γράφου της χώρας εγκατάστασης. 

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκε-

κριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συ-

γκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

3. Η µη έγκαιρη και µη προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

4. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο είναι περιοριστικά. 

5. Ονοµαστικοποίηση των µετοχών. 

           Α) Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.0000) ευρώ οι ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 

ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προµή-

θειας αγαθών είτε για το σύνολο της  προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για µέρος αυτής, α-

παιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους :  

-εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις δια-

τάξεις του Π.∆./τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄ 11-4-1996 «ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνι-

κών Ανώνυµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄10-11-
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2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Αναλυτική κα-

τάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των   µετοχών κάθε µε-

τόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας , το 

πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (π.δ. 82/1996).  

-εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε Ελλη-

νικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ-

θρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05 και υπό 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.  

 

Β) Εξωχώριες Εταιρείες  

Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.0000) ευρώ, η αναθέτουσα αρχή , σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 8 του 

Ν.3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαράδεκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική δια-

δικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ.α΄της παρ.4 του άρ-

θρου 4 του ίδιου Νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.3414/05. 

 

Γ)Έλεγχος Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 

 Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 

(1.000.0000) ευρώ, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει, κατά τη διαδι-

κασία του άρθρου 5 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5  του 

Ν.3414/05 εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις ασυµβίβαστη ι-

διότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του 

Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκαν επίσης µε τα άρθρα 3 και 4 του Ν.3414/05. Ο έλεγχος  

αυτός είναι διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της δηµόσιας 

σύµβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσης της. Σε περίπτωση συνδροµής ασυµβίβαστης 

ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.3310/05, όπως τροπο-

ποιήθηκαν, επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 6 και 7. αντίστοιχα , του Ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε 

τα άρθρα 6 και 7 του Ν.3414/05. Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς προηγουµένως να έ-

χει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, 

εντός της οριζόµενης προθεσµίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων 

του άρθρου 6 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.3414, είναι άκυρη. 

 Για την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως τούτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

5 του ν. 3414/2005, ενόψει της υπογραφής της σχετικής σύµβασης, οι επιχειρήσεις που συ-

νάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, αρκεί να προσκοµίζουν, δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, 

µόνον στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύµβασης, υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά 

την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 

3414/2005.  
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Η µη έγκαιρη και µη προσήκουσα υποβολή  των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρω-

σης του διαγωνισµού αποτελεί αιτία αποκλεισµού του προµηθευτή. 

       

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.   Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της δι-

αδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά την λήξη της παραλαβής των προ-

σφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικα-

σίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 

ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Επειδή ο διαγωνισµός 

γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη µόνο τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνι-

κή προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλ-

λά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα φά-

κελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην 

υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη δια-

κήρυξη. Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανι-

κού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

2.    Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν κατά τον 

διαγωνισµό σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 

3.    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενεργείας και Α-

ξιολόγησης του ανοικτού τακτικού µειοδοτικού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού προµήθειας υγρών 

καυσίµων που συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης και εγκρίθηκε µε την υπ.’ αριθ. 179/9/26-3-

2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

4.    Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγι-

σµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε 

απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκε-

λοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφα-

ση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την 

αποσφράγισή τους την ηµέρα και ώρα που θα γίνει γνωστό εγκαίρως στους ενδιαφερόµενους 

και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Επειδή το όργανο αποσφράγισης των 

προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικο-

νοµικά στοιχεία των προσφορών  παραµένουν σε αυτό. 

5.   Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγι-

σης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης 

και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, γίνεται η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3 παρ. 
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2 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Όσοι δικαιούνται, σύµ-

φωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 3 παρ.2, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθη-

καν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ε-

µπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακή-

ρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δι-

καιολογητικά του άρθρου 3 παρ. 2 µετά την υποβολή τους. 

7. Όσοι δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγι-

σης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-

τακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 

προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο  ποσο-

στό έκπτωσης): 

Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, στο στοιχείο Ι, η κατακύρωση γίνεται τελικά 

στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), εκ των προµηθευτών 

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 

και τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Ι.  Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσό-

τερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 3, η κατα-

κύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κα-

τά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή και ούτω 

καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα οποία απαι-

τούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 3 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προση-

κόντως κατά το στάδιο της κατακύρωση ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

της παρ. 2 του άρθρου 3 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και 

ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.∆. 118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής 

του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφό-

σον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθορι-

ζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του 

Π.∆. 118/07. 
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ΑΡΘΡΟ 6
ο
 :  ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της προαιρέσεως βάσει του Π.∆ 60/2007 παράρτηµα VII Α’ πα-

ράγραφος 6γ και του άρθρου 21 παράγραφος α του Π.∆. 118/07.            

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει: 

α.  Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσο-

στό 15% συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην πε-

ρίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου 

από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

β.  Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ 

περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρ-

χουν ισότιµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν δια-

πραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές. 

γ.  Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση 

της προµήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή. 

δ.  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµά-

τευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

στ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι 

και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20του Π.∆. 118/07. 

  ζ.  Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

I. Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 

διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το 

υλικό. 

II. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµόσιου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

  η.  Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλε-

ται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνεται 

µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. 

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγω-

νισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

1) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α., για το µέρος της κατ’ είδος ποσότητας που θα προ-

σφερθεί µε χρονική ισχύ τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς. 

2) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νό-

µιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίω-
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µα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

3) Οι αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

Α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

Β. Τον εκδότη. 

Γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

∆. Τον αριθµό εγγύησης. 

Ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

Ζ. Τους όρους ότι: 

I. Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα. 

II. ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον δια-

γωνισµό και θα  καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

III. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωση υπόκειται σε πά-

γιο τέλος  χαρτοσήµου. 

IV. ΙV.  Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγ-

γύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

4) Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα ακόλουθα: 

I. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 

II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης  

5) Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 

I. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

II. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

III. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

IV. Η ηµεροµηνία έκδοσής της. 

V. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

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

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συ-

νολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

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

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

(Ι)  Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης ισχύος 13 µηνών από την ηµεροµηνία υπογρα-

φής της σύµβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 8
ο 
: ΕΚΠΤΩΣΗ-ΤΙΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η προσφερόµενη τιµή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

% σύµφωνα µε το Π.∆. 173/70 στην µέση χονδρική ή λιανική τιµή του καυσίµου την ηµέρα της 

παράδοσης του, χωριστά για κάθε περίπτωση. 

2. Για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών και προµήθειας των πρατηρίων υγρών καυσίµων 

των Νοµών, η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στη µέ-

ση χονδρική τιµή. Η µέση χονδρική τιµή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµ-

βάνονται από το σύνολο των χονδρικών τιµών των εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 

όπως ισχύει οι οποίες διαµορφώνουν τις τιµές στις Περιφερειακές Ενότητες και προµηθεύουν 

πρατήρια στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιοµέτρων από αυ-

τές, επί του Εθνικού ∆ικτύου. 

Για τα πρατήρια υγρών καυσίµων η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό % στη µέση λιανική τιµή. 

Η µέση λιανική τιµή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από ένα 

τουλάχιστον πρατήριο κάθε εταιρείας πετρελαιοειδών Ν. 3054/2002 που φέρει το σήµα αυτής, 

στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιοµέτρων επί του Εθνικού 

∆ικτύου από αυτήν. 

Ως εβδοµάδα διαµόρφωσης των ανωτέρω τιµών, θεωρείται το χρονικό διάστηµα από Πέµπτη 

µέχρι την επόµενη Τετάρτη. Με την έναρξη ισχύος της σύµβασης, η επιτροπή προµηθειών θα 

καθορίσει τα πρατήρια από τα οποία θα διενεργείται η τιµοληψία, προκειµένου η ∆ιεύθυνση 

Εµπορίου να προσδιορίζει την µέση λιανική τιµή. Στις ανωτέρω τιµές δεν επιτρέπεται καµία ε-

πιπλέον προσαύξηση πλην των κρατήσεων ως κατωτέρω:  

3. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι: 

1. Υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%. 

2. Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25%, Χαρτόσηµο 1% πλέον ΟΓΑ 20%. 

3. Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%, Χαρτόσηµο 2% πλέον ΟΓΑ 20%. 

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις πρασαυξάνουν την τιµή µετά την έκπτωση, παρακρατούνται και 

αποδίδονται από τις Υπηρεσίες. 

4. Παρακράτηση φόρου κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5.  Το συνολικό ποσό της προµήθειας καυσίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη συνολική  προϋπολογι-

σθείσα δαπάνη ανά είδος.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέρ-

γειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας 

και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

      Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 

λόγων που πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων 
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προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6,8 και 8α του Π.∆. 

118/07. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνι-

σµού όργανο του φορέα ως εξής: 

α.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο µισό του χρονικού  διαστήµατος  από την δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 

της υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί 

τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή ο-

ποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς την δια-

δικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου 

του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστά-

µενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδί-

δεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυ-

τόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

γ.  Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση 

της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυ-

τόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 

όργανο, εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 

λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ.  Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νο-

µιµότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α του Π.∆. 118/07, µέσα 

σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλα-

βε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 

µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλ-

λογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέ-

κα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.  

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερό-

µενους, δεν γίνονται δεκτές. 
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4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυ-

στέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά 

την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 

των άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του Π.∆. 118/07 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νο-

µιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυ-

γή. 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 

του Ν. 118/2007 προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 

επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του 

οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό ει-

σόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-

µίας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παράβολου και 

το ύψος των ανωτέρω ποσών.[Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 337/2005 (Α΄ 202)]. 

 

Προσφερόµενη τιµή 

1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα όπως καθορίζεται 

στην διακήρυξη.  

2. Ως τιµή λαµβάνεται η τιµή που θα ισχύει κατά την ηµέρα παράδοσης. 

3. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά α-

πορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του Υπουργού ή του αρµοδίου για την αξιολόγηση 

των προσφορών οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 

για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµ-

φωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/07. 
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3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από την σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του δι-

αγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση α-

πορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε 

απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 

παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις. 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµη-

θευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/07. 

Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και 

στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµε-

να. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού  γίνεται µε βάση κάθε 

στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των  

φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. 

Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανά-

πτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών η 

οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά  από αιτιολογηµέ-

νη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό.  

δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία  

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγού-

µενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση 

του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 

2 του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07. 

ε. Είσπραξη  εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύµβαση  

προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από 

τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από 

την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξης του ως άνω εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 

για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ι-

σχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται 

υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση 

της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2.  Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν 

τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

3. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυ-

ρώσεις. 

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που 

αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 

I. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

II. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης  του Συµβουλίου της 

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

λίου. 

III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονο-

µικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδη-

γίας 01/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για πρόληψη χρησιµοποίησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δρα-

στηριότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 
: ΕΙ∆ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Οι ποσότητες βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, θα είναι κάθε φορά αυτές που 

θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενο-

τήτων. Η ποιότητα των ανωτέρω ειδών θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνων των καυσίµων που παρά-

γουν τα Κρατικά ∆ιυλιστήρια. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός είδους καυσίµου από άλλη καύσιµη ύλη για τις ανάγκες των 

παραληπτριών υπηρεσιών ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβάλει καµία αξίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που 

ορίζει η σύµβαση. 
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2. Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται από την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο και έως 

της λήξεως της 12µήνης περιόδου στην οποία αναφέρεται η παρούσα ∆ιακήρυξη τµηµατικά και 

ανάλογα µε τις ανάγκες των ∆/νσεων µέσα σε 48 ώρες από την προφορική ή έγγραφη παραγγε-

λία και κατά τις ώρες εργασίας των Υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα να 

καθορίζει την ένταξη της προµήθειας για κάθε περίπτωση και σε χρόνο µεταγενέστερο από την 

υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

3. Η παράδοση θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προµηθευτή απ’ ευθείας στις α-

ποθήκες των ∆/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή. 

Ως αποθήκες νοούνται και τα αυτοκίνητα ή µηχανήµατα έργων των ∆/νσεων των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων για προµήθειες από βενζιναντλίες πρατηρίων, εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστά-

σεις παροχής στις παραλήπτριες Υπηρεσίες. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών µπορούν να υποδεί-

ξουν πρατήριο στις πόλεις για τις προµήθειες καυσίµων από αντλίες. Ο προµηθευτής υποχρεού-

ται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 

και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, µέσα 

σε λογικά χρονικά όρια και οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

4. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεού-

ται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 

οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβα-

σης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών 

µπορεί να µετατεθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών µε το πλήρες δικαίωµα του αγο-

ραστή (Π.Α.Μ.Θ.) να το δηλώσει µε απλή δήλωση προς τον προµηθευτή, χωρίς αυτός να µπορεί 

να προβάλλει καµία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 

6. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ει-

δών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται από τις πιστώσεις των ∆/νσεων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Ειδικά για προµήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε 

το άρθρο 28 του Π.∆. 118/07. 

2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλή-

θηκε». 
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5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διε-

νεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο 

σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 

Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσής του, έναντι της Π.Α.Μ.Θ. για τις περι-

πτώσεις αυξοµειώσεως της δυνάµεως αυτής, αυξοµείωσης των χορηγουµένων σε αυτήν ποσοτήτων 

υγρών καυσίµων ή περίπτωση διάλυσης ή µεταφοράς των ∆/νσεων της σε άλλο τόπο, οπότε στις 

τελευταίες αυτές περιπτώσεις µπορεί να παύσει η περαιτέρω προµήθεια. Η Π.Α.Μ.Θ. έχει το δικαί-

ωµα να εντάξει στη σύµβαση που θα καταρτισθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της και άλλες ∆/νσεις, 

στις οποίες ο προµηθευτής δεν δύναται να αρνηθεί ούτε να προβάλλει καµία αξίωση όσον µε Νόµο 

ενταχθούν σε αυτήν.  

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο προµηθευτής ως προς την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστη-

ρίων της έδρας της αρχής που διενεργεί την προµήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα: 

Α) Κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας. 

Β) Της εξαίρεσης  ∆/νσεων χωρίς να δεσµεύεται από τον µειοδότη που θα αναδειχθεί από τον διε-

νεργούµενο διαγωνισµό για τις εξής περιπτώσεις: 

  1. Για Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ., οι οποίες βρίσκονται εκτός της έδρας της και διαθέτουν αποθη-

κευτικούς χώρους κάτω των 500 λίτρων και 

  2.   Για Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. που τυχόν τεθούν µε Νόµο εκτός Π.Α.Μ.Θ. 

Γ) Της επαύξησης της συµβατικής ποσότητας και µέχρι ποσοστού 15% το ανωτέρω  ή µείωσης της 

ποσότητας  µέχρι ποσοστού 50% . Η επαύξηση αυτή µπορεί να γίνει µέσα σε 90 ηµέρες από την υ-

πογραφή της σχετικής σύµβασης ενώ η µείωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

∆) Της επιβολής ποινικής ρήτρας µέχρι ποσοστού 10% για την εκ µέρους των προµηθευτών καθυ-

στέρηση παράδοσης των συµβατικών ειδών. Το ανώτατο αυτό ποσοστό, θα προσδιορίζεται µε βάση 

το χρόνο καθυστέρησης παράδοσης του είδους, σε συνδυασµό µε την συµβατική του αξία. 

      Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από το τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού  της 

Π.Α.Μ.Θ και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορά (courier). Επίσης 

σε ηλεκτρονική µορφή διατίθεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ www.pamth.gov.gr. 

      Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφοράς (courier), η Π.Α.Μ.Θ. δεν 

έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

      Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-

ου), έτσι ώστε η Π.Α.Μ.Θ. να έχει στην διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυ-

ξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έντυπα. 
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      Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίζουν έγγραφα στην Π.Α.Μ.Θ. και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολο-

γικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απα-

ράδεκτες. 

 

          Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 2286/95 και το Π.∆. 118/07. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1.  Γενικές Προδιαγραφές 

Βενζίνη      :  Αµόλυβδη.  

Πετρέλαιο  :  Κίνησης -  Θέρµανσης. 

 

 

2. Ειδικές προδιαγραφές 

Η ποιότητα θα είναι ίδια µε εκείνων των καυσίµων που παράγουν τα Κρατικά ∆ιυλιστήρια 

και είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις του Α.Χ.Σ. 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

 

Σύµβαση προµήθειας Υγρών καυσίµων  

για τις ανάγκες των Επιτελικών Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης. 

 

Στην Κοµοτηνή σήµερα  ……. ηµέρα …… και ώρα …. στο γραφείο του Περιφερειάρχη, οι υπο-

γραφόµενοι: 

1) ………………………  Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ., που νόµιµα µε την ιδιότητα του αυτή, εκπρο-

σωπεί την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 

2) …...…………………………………………………... εκπρόσωπο της …………………….. 

……………..… µε έδρα ……………………………………………οδός ………………αριθµός 

………… ΑΦΜ ……………………….. 

Συµφώνησαν και συναποδέχονται ύστερα από την υπ’αριθµ……απόφαση  της Οικονοµικής Επιτρο-

πής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τα παρακάτω σε ότι αφορά την προµήθεια 

βενζινών (σούπερ – αµόλυβδης-σούπερ/αµόλυβδης) και πετρελαίου (κίνησης – θέρµανσης) των 

∆/νσεων της Περιφέρειας, οι οποίες ονοµάζονται εφεξής «Υπηρεσίες», ήτοι 

Όλων των Επιτελικών Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και όλων των ∆/νσεων της Περιφερειακής Ενοτή-

τας Ροδόπης. 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 

ΕΙ∆ΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

ΕΙ∆ΟΣ: Βενζίνη (αµόλυβδη) και πετρέλαιο (κίνησης – θέρµανσης). 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Οι ποσότητες βενζίνης (αµόλυβδη) και πετρελαίου (κίνησης – θέρµανσης), θα είναι 

κάθε φορά αυτές που θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των Υπηρεσιών της 

Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης. 

 

ΑΡΘΡΟ  2
Ο
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Η ποιότητα των καυσίµων που θα παραδίδονται πρέπει να είναι ίδια µε εκείνων των 

καυσίµων που παράγουν τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια, και σύµφωνη µε τις ισχύουσες αποφάσεις του 
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Α.Χ.Σ.  Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός είδους καυσίµου από άλλη καύσιµη ύλη για τις ανάγκες 

των παραληπτριών υπηρεσιών ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβάλει καµία αξίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ  3
Ο
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1.  Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται από ……… µέχρι ……… τµηµατικά και ανάλογα µε τις 

ανάγκες των ∆/νσεων µέσα σε 48 ώρες από την προφορική ή έγγραφη παραγγελία και κατά τις 

ώρες εργασίας των Υπηρεσιών. Η Π.Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει την ένταξη της 

προµήθειας για κάθε περίπτωση και σε χρόνο µεταγενέστερο από την ………. 

2.  Η παράδοση θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προµηθευτή απ’ ευθείας στις απο-

θήκες των ∆/νσεων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης, µε φροντίδα και δαπάνη του προµηθευ-

τή. Ως αποθήκες νοούνται και τα αυτοκίνητα ή µηχανήµατα έργων των ∆/νσεων των Περιφερει-

ακών Ενοτήτων για προµήθειες από βενζιναντλίες πρατηρίων, εφόσον δεν υπάρχουν εγκατα-

στάσεις παροχής στις παραλήπτριες Υπηρεσίες. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών µπορούν να υπο-

δείξουν πρατήριο στις πόλεις για τις προµήθειες   καυσίµων από αντλίες. Ο προµηθευτής υπο-

χρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υ-

λικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

3. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεού-

ται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 

οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβα-

σης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών 

µπορεί να µετατεθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών µε το πλήρες δικαίωµα του αγο-

ραστή (Π.Α.Μ.Θ..) να το δηλώσει µε απλή δήλωση προς τον προµηθευτή, χωρίς αυτός να µπο-

ρεί να προβάλλει καµία αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  

5. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ει-

δών. 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 

1. ΤΙΜΗ 

Α)Βενζίνη (αµόλυβδη) Π.Ε................∆/νση................µε ποσοστό έκπτωσης …………% επί της ε-

κάστοτε διαµορφούµενης Μέσης Χονδρικής Τιµής. 

Β)Πετρέλαιο (κίνησης – θέρµανσης) Π.Ε................∆/νση................µε ποσοστό έκπτωσης 

…………..% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης Μέσης Χονδρικής Τιµής. 

Γ)Βενζίνη (αµόλυβδη) Π.Ε................∆/νση................µε ποσοστό έκπτωσης …………% επί της ε-

κάστοτε διαµορφούµενης Μέσης Λιανικής Τιµής. 

∆)Πετρέλαιο (κίνησης – θέρµανσης) Π.Ε................∆/νση................µε ποσοστό έκπτωσης 

………..% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης Μέσης Λιανικής Τιµής. 
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      Η Μέση Χονδρική Τιµή θα εφαρµόζεται για παραδόσεις πάνω από χίλια (1.000) λίτρα, και θα 

καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από το σύνολο των χονδρικών τιµών των 

εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, που διαµορφώνουν για την Π.Α.Μ.Θ. και 

την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και προµηθεύουν πρατήρια στην έδρα της Π.Α.Μ.Θ. σε ακτίνα 

πέντε (5) χιλιοµέτρων από αυτήν επί του Εθνικού ∆ικτύου. 

      Η Μέση Λιανική Τιµή θα εφαρµόζεται για παραδόσεις από χίλια (1.000) και κάτω λίτρα, και θα 

καθορίζεται από το σύνολο των τιµών που θα λαµβάνονται από ένα τουλάχιστον πρατήριο κάθε ε-

ταιρείας πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002, που φέρει το σήµα αυτής στην έδρα της Π.Α.Μ.Θ. και 

σε ακτίνα πέντε (5) χιλιοµέτρων από αυτήν επί του Εθνικού ∆ικτύου. 

      Ως εβδοµάδα διαµόρφωσης των ανωτέρω τιµών θεωρείται το χρονικό διάστηµα από Πέµπτη  

µέχρι την εποµένη Τετάρτη. 

      Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η κατώτερη, όσο και η ανώτερη τιµή, βρίσκονται πέρα από 

τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στην δια-

µόρφωση της Μέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπ’ όψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή Κα-

τώτερη) π.δ. 173/90 άρθρο 41 παρ.β΄. 

        Το συνολικό ποσό της προµήθειας καυσίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη συνολική προϋπολο-

γισθείσα δαπάνη ανά είδος.  

 

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι τιµές πώλησης των καυσίµων επιτρέπεται να προσαυξάνονται µε το συνολικό ποσό των επιβα-

ρύνσεων, οι οποίες προκύπτουν για τον πωλητή, λόγω της ιδιότητας του αγοραστού ως Ν.Π.∆.∆. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η ∆ιάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες αρχόµενη από την ηµέρα της υπογραφής 

αυτής έως και την ηµέρα της λήξης της. Μπορεί και να παραταθεί για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύ-

τερο των τριών (3) µηνών, ύστερα από µονοµερή έγγραφη δήλωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προς 

τον προµηθευτή, η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί και παραληφθεί από αυτόν τουλάχιστον ένα (1) 

µήνα προ της λήξεως της Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 

α) Η ποιότητα των καυσίµων (βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης) θα πρέπει 

να είναι ίδια µε εκείνων των καυσίµων που παράγουν τα Κρατικά ∆ιυλιστήρια. Ο ποιοτικός έλεγχος 

θα γίνεται από την Χηµική Υπηρεσία στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας µε µέριµνα των επι-

τροπών Παραλαβής. 

β) Οι ποσότητες βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης θα είναι κάθε φορά αυτές 

που θα αναφέρονται στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των Υπηρεσιών . Σε περίπτωση αντι-

κατάστασης ενός είδους καυσίµου από άλλη καύσιµη ύλη για τις ανάγκες των παραληπτριών υπη-

ρεσιών ο προµηθευτής δεν µπορεί να προβάλει καµία αξίωση. 
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γ) Η παραλαβή αυτή γίνεται από τις Επιτροπές Παραλαβής, που θα συγκροτηθούν µε µέριµνα των 

παραληπτριών Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ  7
Ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται από τις πιστώσεις των Υπηρεσιών 

της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες, αφού προσκοµισθούν τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά.  

Ειδικά για τις προµήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α)  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που εκδίδεται από την παραλήπτρια 

υπηρεσία, νοµότυπα συντεταγµένο και υπογραφόµενο απαραίτητα από την προµηθεύτρια ή τον ε-

ξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της και, σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδει-

κτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.∆. 118/07. 

β)  Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιµολόγιο της προµηθεύτριας εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, θεω-

ρηµένο για το κανονικό της τιµής από την ∆/νση Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 

εντός πέντε (5) ηµερών. 

δ)  Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωµή: 

1. Πιστοποιητικό ενηµερότητας, που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Β.Ε.-

Τ.Α.Ε.). 

2.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας έκδοσης τελευταίου διµήνου. 

 

ΑΡΘΡΟ  8
Ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ: 

       Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής, θα εφαρµόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 

       Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα στηρίζονται πάντα σε αιτιολογηµένες αναφορές των πα-

ραληπτριών Υπηρεσιών, που θα αιτιολογούν και θα τεκµηριώνουν τις παραβάσεις των προµηθευ-

τών. 

       Το ποσόν του προστίµου ή της κατάπτωσης µέρους ή όλης της εγγυητικής επιστολής που τυχόν 

θα επιβληθεί κατά την διάρκεια που θα ισχύει η σύµβαση αυτή, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου και 

στην νόµιµη εισφορά Ο.Γ.Α. που αναλογεί σε αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ  9
Ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ:  Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσής 

του, έναντι της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για τις περιπτώσεις αυξοµειώσεως της δυνάµεως αυτής, αυξο-

µείωσης των χορηγουµένων σε αυτήν ποσοτήτων υγρών καυσίµων ή περίπτωση διάλυσης ή µετα-

φοράς των Υπηρεσιών της σε άλλο τόπο, οπότε στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις µπορεί να παύσει 

η περαιτέρω προµήθεια. Η. Περιφέρεια Α.Μ.Θ., έχει το δικαίωµα να εντάξει στην σύµβαση που θα 
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καταρτισθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσής της και άλλες Υπηρεσίες, στις οποίες ο προµηθευτής δεν 

δύναται να αρνηθεί ούτε να προβάλει καµία αξίωση, εφ’ όσον µε Νόµο ενταχθούν σε αυτήν. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ:  Ο προµηθευτής ως προς την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται στην 

αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της αρχής που διενεργεί την προµήθεια. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., διατηρεί το δικαίωµα: 

Α) Της επαύξησης της συµβατικής ποσότητας και µέχρι ποσοστού 15% το ανωτέρω  ή µείωσης της 

ποσότητας  µέχρι ποσοστού 50%. Η επαύξηση αυτή µπορεί να γίνει µέσα σε 90 ηµέρες από την υπο-

γραφή της σχετικής σύµβασης ενώ η µείωση καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Β) Της επιβολής ποινικής ρήτρας µέχρι ποσοστού 10% για την εκ µέρους των προµηθευτών καθυ-

στέρηση παράδοσης των συµβατικών ειδών. Το ανώτατο αυτό ποσοστό θα προσδιορίζεται µε βάση 

τον χρόνο καθυστέρησης παράδοσης του είδους σε συνδυασµό µε τη συµβατική του αξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ: 

Για την καλή, προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο προµηθευτής κα-

τέθεσε την µε αριθµό ………….……. εγγυητική επιστολή Η παραπάνω Ε/Ε θα επιστραφεί στον 

προµηθευτή, µετά την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα τα οποία αφού διαβάστηκαν βεβαιώ-

θηκαν και υπογράφηκαν και από τους δύο συµβαλλόµενους, τα τρία κατατέθηκαν στην ∆/νση Οικο-

νοµικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο τµήµα Προµηθειών και το τέταρτο δόθηκε στο προµηθευτή. 

 

 

Οι  Συµβαλλόµενοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ανάδοχος Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Ροδόπης 

 

 

 

 

 

Παύλος ∆αµιανίδης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

 

Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

................................................................................................................................................ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης………………………………………………………………………………. 

 

Προς: .......................................... 

........................................................ 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’. αριθ......................................................................................... για ευ-

ρώ...................................................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 

Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας .................................... οδός ............................. αριθµός 

.................ΤΚ……………… ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υποχρέων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και µέχρι του 

ποσού των ευρώ ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 

………….για εκτέλεση της προµήθειας …………. συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα 

µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανω-

τέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοι-

νοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υποχρέων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας κα-

ταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνη-

θεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την  απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………………………..…………...... 
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Ο εκδότης της παρούσας υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης µετά από έγγραφο του/ 

της ....................................................., που θα υποβληθεί πριν από τη ηµεροµηνία λήξης ισχύος της 

εγγύησης. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

............................................................................................................................................... 

Ηµεροµηνία Έκδοσης ……………………………………………………………………………… 

 

Προς: ................................................ 

.............................................................. 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθ.....................................για ευρώ.......................................... 

 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Ε-

ταιριών της Ένωσης...........................οδός....................αριθµός.............Τ.Κ. ..............ατοµικά για κά-

θε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους 

ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και µέχρι του ποσού των ευ-

ρώ.......................................................... 

για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό.............Ø..............που αφορά στο  διαγωνισµό της 

..................................... µε αντικείµενο .............................συνολικής αξίας ........................................., 

σύµφωνα µε τη µε αριθµό........................................∆ιακήρυξη σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσης σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας κα-

ταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνη-

θεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικο-

νοµικών για την Τράπεζα µας. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων θα 

πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος: 

«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή 

µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.» ή «η εγγύηση διέ-

πεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007». 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 17/12/2013 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 

 

 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 


