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                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                            Καβάλα, 21/6/2011 
                      Αριθ. Πρωτ:  03/οικ.1889 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 

Πληρ. Ε.ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ                                                    
Τηλ.  2510 291240                                                                     
FAX 2510227408                                                            
Ταχ.∆/νση: Ε.Αντίστασης 20                                                  
Ταχ.Κώδ:   651 10 ΚΑΒΑΛΑ                                      
E-mail: elin@pamth.gov.gr 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ν°°°° 04/2011 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Τακτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια υγρών καυσίµων προκειµένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Καβάλας και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή 
της σύµβασης έως 31/12/2011. 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.    
              ΚΑΒΑΛΑΣ & ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.∆.∆. 
              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.978,00  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα » 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 άρθρο 13, παράγραφο 6 σχετικά µε την 

αρµοδιότητα ανάδειξης προµηθευτών σε πετρελαιοειδή των Ν.Π.∆.∆.  
5. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί «οργάνωσης της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 
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6. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005)  «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 144/27-12-2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/2010) 

«Οργανισµός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας &  Θράκης». 
10. Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων όπως ανωτέρω αναφέρεται στο θέµα. 
11. Το υπ’αρ. 57256/4-11-2010 «Εξαιρετικώς Επείγον» έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών 
για τρόφιµα, αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή». 

12. Το υπ’αρ.πρωτ. 03/21-03-2011 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης το οποίο δίνει τη µέση τιµή για τα προς 
προµήθεια είδη καυσίµων.  

13. Την υπ’αρ.116/2011 απόφαση του 13/2011 Πρακτικού της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η αρ. 04/2011 
∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.   

14. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες σε καύσιµα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το χρονικό 
διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως  31/12/2011. 

15. Τις παρακάτω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 1) αριθµ.1/2011 αρ. 
πρωτ. Οικ.03/1819/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-Ζ4 σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3192.1512 
οικ. έτους 2011, 2) αριθµ.1/2011 αρ. πρωτ. Οικ.03/1820/17-6-2011, Α∆Α 
4Α3Ι7ΛΒ-Η5 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3291.1512 οικ. έτους 2011, 3) αριθµ. 1/2011 
αρ. πρωτ. Οικ.03/1821/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΦΦ σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 
3191.1512 οικ. έτους 2011,  4)αριθµ.1/2011 αρ. πρωτ. Οικ.03/1822/17-6-
2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΣΘ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3292.1512 οικ. έτους 2011, 5) 
αριθµ.2/2011 αρ. πρωτ. Οικ.03/1823/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΚΞ σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και 
Κ.Α.Ε. 3072.1512 οικ. έτους 2011 και 6) αριθµ. 3/2011 αρ. πρωτ. 
Οικ.03/1824/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΞΞ σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3311.1511 οικ. 
έτους 2011. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
Τακτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ όπως καθορίζεται από την 
∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού, της Π.Ε. Καβάλας για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Καβάλας (συµπεριλαµβανοµένου και των λοιπών Ν.Π.∆.∆.) για το χρονικό 
διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2011, προϋπολογισµού 
συνολικής δαπάνης  € 59.978,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

Α/Α ΑΙΤΙΑ/ΕΙ∆ΟΣ 

ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(5 % ΜΕ ΦΠΑ) 

1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  55.600 €  39.198,00 € 2.500,00 

2 Πετρέλαιο Κίνησης    6.000 €    7.290,00 €    450,00 

3 Αµόλυβδη Βενζίνη 10.000 €  13.490,00 €    850,00 

ΣΥΝΟΛΟ : €  59.978,00  

 
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 28/07/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης την  
10.00 π.µ, από την Επιτροπή διενέργειας τακτικών διαγωνισµών στο Γραφείο 238 
της Π.Ε. Καβάλας. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην ∆/νση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών.  Η κατάρτιση των προσφορών 
θα είναι σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ της παρούσης ∆ιακ. 
04/2011. 
ΕΙ∆ΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
        Οι ποσότητες που χρειάζεται κάθε υπηρεσία χωριστά, ανάλογα µε τις 
ανάγκες της για το χρονικό διάστηµα από  την υπογραφή της σύµβασης έως 
31/12/2011. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
        Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του 
Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων.  
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
        Ορίζεται η έδρα των υπηρεσιών.  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
        Από  την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2011 τµηµατικά, σε ώρες που 
ορίζονται από τους ∆ιευθυντές των υπηρεσιών ανάλογα µε τις ποσότητες που 
χρειάζονται. 
∆ΟΘΗΣΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
        Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε  ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό % υπολογίζεται στην µέση τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης για 
ποσότητες άνω των χιλίων λίτρων, που διαµορφώνεται στην αγορά κατά την 
ηµέρα παράδοσης του είδους η οποία θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου 
& Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας. Για την προµήθεια  
καυσίµων κίνησης  µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της µέσης 
διαµορφούµενης λιανικής τιµής πώλησης  την ηµέρα παράδοσης του είδους, η 
οποία θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας. 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ        
       Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από 
τον νόµο κρατήσεις. 
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
        Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη των 
καταθέσεων των προσφορών. 
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν προσφορές για 
µέρος ή για το σύνολο των κατηγοριών πετρελαιοειδών, καταθέτοντας και την 
αντίστοιχη εγγυητική συµµετοχής. 
2. Η Υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να προσθέτει ή να 
αφαιρεί Υπηρεσίες στην προµήθεια καυσίµων καθώς και να αυξάνει ή να µειώνει 
τις ποσότητες καυσίµων ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να 
δεσµεύεται από τον µειοδότη µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
3.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της σύµβασης έως 
τρεις µήνες µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
 Η δε παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη µηνιαία που προκύπτει από τη σύµβαση κατ΄αναλογία. 
 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
γραφ.238 2ος όροφος 

    28/07/2011  Πέµπτη 10:00 πµ  

 
Προσφορές που κατατίθενται, µετά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
• Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
• Συνεταιρισµοί. 

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν 
είκοσι   (120)   ηµέρες  από  την  επόµενη   της  ηµέρας  διενέργειας  του 
διαγωνισµού. 

Προσφορά  που   ορίζει   χρόνο   ισχύος   µικρότερο  του   παραπάνω 
αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

5. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 
(1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 

α) τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (Παράρτηµα Α'-Β'-Γ'-∆'), που 
επισυνάπτονται, 

β) το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 

γ) το   Ν.   2286/1995   «Προµήθειες   του   ∆ηµόσιου   τοµέα   και   ρύθµιση 
συναφών θεµάτων». 
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 
υπηρεσία. 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
 
 

∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 11 του Π.∆. 118/2007 

1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες   προσφορές   µέσα   στην   προθεσµία   που   ορίζεται   από   την 
παρούσα διακήρυξη. 

2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (∆ιοικητήριο 
Καβάλας, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού - Τµήµα    Προµηθειών, 
Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα   -   2ος   όροφος,   γραφείο   238)   
µε οποιονδήποτε    τρόπο    και    παραλαµβάνονται    µε    απόδειξη 
(πρωτόκολλο),   µε   την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην παραπάνω ∆/νση   την προηγούµενη ηµέρα από    την    ηµεροµηνία    
διενέργειας του    διαγωνισµού (28/07/2011, ηµέρα   Πέµπτη ) και µέχρι τις 
10:00 πµ. 

3) Κατά   την   ηµέρα   διενέργειας   του   διαγωνισµού,    οι   προσφορές 
κατατίθενται  στην Υπηρεσία µας (∆ιοικητήριο Καβάλας, ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού - Τµήµα    Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 
20, 65110 Καβάλα   -   2ος   όροφος,   γραφείο   238)  µε    απόδειξη 
(πρωτόκολλο), µε  την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην παραπάνω ∆/νση    µέχρι    την    ηµεροµηνία    διενέργειας    του    
διαγωνισµού (28/07/2011, ηµέρα Πέµπτη ) και µέχρι τις 10:00 πµ.   

4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαµβάνονται υπόψη. 

5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, 
πριν από τη  διενέργεια του  διαγωνισµού,  δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που 
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε 
τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Σε 
περίπτωση κατάθεσης προσφορών ταχυδροµικώς, η σφραγίδα ταχυδροµείου 
δε λαµβάνεται υπόψη ως ηµεροµηνία κατάθεσης, παρά µόνο η ηµεροµηνία και 
ώρα παράδοσης στην αρµόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Π.∆. 118/2007) 

1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί 
ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 
118/2007, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος ∆' της ∆ιακήρυξης, ποσού ύψους 5% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Π.∆. 118/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆', ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν. 

ii) Να δηλώνουν τον διαγωνισµό στον οποίο συµµετέχουν και κατά 
συνέπεια καλύπτει η εγγυητική τους επιστολή. 

iii) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. 
α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) 
του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, 

- είναι    φορολογικά    και   ασφαλιστικά   ενήµεροι    ως   προς   τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, 

- είναι   εγγεγραµµένοι   στο   οικείο    Επιµελητήριο   ή    Σωµατείο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και 
στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. 
γ της παρ.2 του παρόντος άρθρου κατάσταση. 

iν) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου   20   του   Π.∆.   118/2007   που   αναφέρεται   στα   κριτήρια 
ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών. 

γ. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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 σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
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 που αναφέρονται στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 
(Κ.Π.∆.). 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση   και,   επίσης,   ότι   δεν   τελούν   σε   διαδικασία   κήρυξης 
πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 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 περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
(4) Πιστοποιητικό   του   οικείου   Επιµελητηρίου,    µε   το   οποίο   θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα 
τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου, 
ότι   εξακολουθούν   να   παραµένουν   εγγεγραµµένοι   µέχρι   της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης 
του   τελευταίου   τριµήνου   από   την   κοινοποίηση   της   ως   άνω 
έγγραφης ειδοποίηση από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης  (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007 (Κ.Π.∆.). 

(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 καταστάσεις 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 προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 
παραµένουν   εγγεγραµµένοι   µέχρι   την   επίδοση   της   ως   άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και 
β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαµήνου 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 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 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 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 εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες 
(Α.Ε.),  απόσπασµα ποινικού µητρώου  ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
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αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας, στο 
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, 
από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. 

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 στο 
διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση 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 
του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης  (1) του εδ. α 
της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς 
συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε εταιρεία που 
συµµετέχει στην Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι 
δεν   εκδίδονται   τα   παραπάνω   έγγραφα   ή   πιστοποιητικά,   ή   δεν 
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καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 
δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του αναδόχου προς 
υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

3. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής: 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2, µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών, 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 
σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω 
σφραγισµένο φάκελο, και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη: 

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

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  σύµφωνα  µε την παρ. 4 του άρθρου  8 του  Ν. 
1599/1986   (Α'   75),   όπως   εκάστοτε   ισχύει,   µε   θεώρηση   γνησίου 
υπογραφής, που θα αναγράφεται: 
i)  ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί 
λειτουργίας της επιχείρησης, η    επιχειρηµατική    µονάδα    στην    οποία    
θα    κατασκευαστεί    το προσφερόµενο προϊόν και ο τόπος εγκατάστασης 
της, 

ii) εάν έχει επιβληθεί στον ανάδοχο η ποινή του αποκλεισµού από 
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά 
τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη 
για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρα εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 
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Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του τακτικού ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη 
συµπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης 
συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007, και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα 
που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Σε 
περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε 
συµπληρωθούν από το συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρ.1 του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντα από το διαγωνισµό. 

5.  Στις    περιπτώσεις    που    ο    συµµετέχων    δεν    προσκοµίσει    τα 
δικαιολογητικά,  που  αναφέρονται  στις παρ.  2  και  3 του  παρόντος 
άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση γίνεται 
στο συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας 
από   τους   συµµετέχοντες   δεν   προσκοµίσει   τα   δικαιολογητικά   που 
αναφέρονται   στις   παρ.   2   και   3   του   παρόντος   άρθρου   µετά   την 
αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις όπου ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης τα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 
καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ η εγγύηση συµµετοχής του συµµετέχοντα. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ η εγγύηση συµµετοχής του 
µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 -12 του Π.∆. 
118/2007) 

1. Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, 
    µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 
(∆ιοικητήριο Καβάλας, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού - Τµήµα    
Προµηθειών , Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα   -   2ος   όροφος,   
γραφείο   238)   
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά». 

3. Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

4. Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία και να 
υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή και επαγγελµατική σφραγίδα. 

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'   αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007) 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο.   Σε   περίπτωση   κατακύρωσης   ή   ανάθεσης,   η   ευθύνη   αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε  περίπτωση   που,   εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο   ή 
ανωτέρας   βίας,   µέλος   της   ένωσης   δεν   µπορεί   να   ανταποκριθεί   στις 
υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα  µέλη  συνεχίζουν να  έχουν  την  ευθύνη  ολόκληρης της  κοινής 
προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

 

ΑΔΑ: 4Α327ΛΒ-Ζ3



14 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το 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 αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της αρµόδιας Οικονοµικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 
19 του Π.∆. 118/2007) 

1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη, στα γραφεία (∆ιοικητήριο Καβάλας, ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 
65110 Καβάλα   -   2ος   όροφος,   γραφείο   238)  παρουσία των προσφερόντων 
ή των νοµίµων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο 
παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
 
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζoνται οι φάκελοι της προσφοράς, µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται  ανά φύλλο. 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία    αποσφράγισης   των   προσφορών,    λαµβάνουν    γνώση    των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, αφού ελέγξει τους 
φακέλους και όλα τα έγγραφα και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει 
Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού εις τριπλούν 
(3), το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στη Οικονοµική 
Επιτροπή να αποφασίσει για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού. 
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5. Οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της 
προσφοράς του κυρίως φακέλου των υπόλοιπων συµµετεχόντων εντός 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007) 

Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.  

∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής 
υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου ποσοστού 5%. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει 
ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι 
υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή), 
(2) ο αριθµός της διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ηµεροµηνία έκδοσης της, 
(5) τα  στοιχεία  του  αναδόχου  υπέρ του  οποίου  εκδίδεται  (πλήρης 
επωνυµία και διεύθυνση). 

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
είναι: 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθµό της εγγύησης. 
δ. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια 
    υλικά. 
ε. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι έναν µήνα επιπλέον των 120 
ηµερών από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού). 
στ. Τους όρους ότι: 
         Ι.   Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης 

   παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
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II. Το ποσό της εγγύησης τηρείται  στη  διάθεση της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που 
θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου από την Υπηρεσία. 

Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ανάδοχος 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 συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 

α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και την ηµεροµηνία έκδοσης της 
εγγυητικής επιστολής. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της. 
δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
η. Τους όρους ότι: 

Ι.   Η   εγγύηση   παρέχεται   ανέκκλητα   και   ανεπιφύλακτα,   ο   δε   εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
II. Το ποσό  της εγγύησης τηρείται  στη  διάθεση  της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Π.∆. 118/2007) 

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Π.∆. 118/2007) 
 
1.  Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε  ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό % υπολογίζεται στην µέση τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης για 
ποσότητες  άνω των χιλίων λίτρων ,που διαµορφώνεται στην αγορά κατά την 
ηµέρα παράδοσης του είδους η οποία θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου 
& Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας. 
Για την προµήθεια  καυσίµων κίνησης  µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % 
επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής πώλησης  την ηµέρα παράδοσης 
του είδους, η οποία θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της 
∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας. 

2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

3. Προσφορά    που    θέτει    όρο    αναπροσαρµογής,    απορρίπτεται    ως 
απαράδεκτη. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή,   η   προσφορά   απορρίπτεται   ως   απαράδεκτη,   µε   απόφαση   της 
αρµόδιας  Οικονοµικής   Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   ύστερα   από   
γνωµοδότηση   της Επιτροπής  του πρόχειρου διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (άρθρο 18 
του Π.∆. 118/2007) 

1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα 
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να 
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική  µονάδα στην οποία θα 
κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης 
της. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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3. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε 
δική  τους  επιχειρηµατική   µονάδα,   στην  προσφορά  τους  δηλώνουν  την 
επιχειρηµατική   µονάδα  στην  οποία  θα  κατασκευαστεί  το  προσφερόµενο 
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει 
να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς το φορέα ότι η κατασκευή 
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 
οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή  µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος   και   ότι   ο  νόµιµος  εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  αυτής  έχει 
αποδεχθεί έναντι  τους  την  εκτέλεση  της  συγκεκριµένης προµήθειας,   σε 
περίπτωση   κατακύρωσης   στον   προµηθευτή   υπέρ   του   οποίου   έγινε   η 
αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

4. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν στην επιχειρηµατική 
µονάδα  που   δηλώνεται   για  την   κατασκευή   του   τελικού   προϊόντος  έχει 
επιβληθεί ποινή  αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε 
βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της 
σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή 
διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο 
ενώ, µετά τη σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 
µετά   από   αιτιολογηµένο   αίτηµα   του   προµηθευτή.   Σε   κάθε   περίπτωση, 
απαιτείται απόφαση του αρµόδιου αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   (άρθρο  
20 του Π.∆. 118/2007) 

1. Η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη συνολικά τιµή 
σε Ευρώ του αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης όπως αυτό περιγράφεται 
στο Παράρτηµα Γ', εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της διακήρυξης. 

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

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη,  µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία των προσφορών µε τους 
απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από τη διακήρυξη, γίνεται µε 
απόφαση του αρµόδιου για τη διενέργεια του διαγωνισµού οργάνου, µετά από 
αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
οργάνου. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    (άρθρο    21    του    Π.∆. 
118/2007) 

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων θα λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά του αναδόχου. 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη, µεγαλύτερη ή µικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 30%. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τη 
διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον 
προµηθευτή. 

β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για 
διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες 
προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που 
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που 
είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης. 
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

ε.  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
υπό στοιχείων Ι και II των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 
118/2007. 

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

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού είτε 
λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της 
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη 
µαταίωση. 

ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους 
οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο 
προσφορά. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   -   ΑΝΑΘΕΣΗΣ   (άρθρο   23   του   Π.∆. 
118/2007) 

1. Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση. 

2. Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο 
της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται 
να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και 
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, 
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση 
υπογράφεται   πριν  από  τη   λήξη   της  προθεσµίας  των   10   ηµερών  που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του έργου υπολογίζεται από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η 
ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα εάν υπάρχει, σε 
αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό 
προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον ανάδοχο προβλέπεται να 
γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί 
στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 
συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε  η ανακοίνωση,  δεν προσήλθε να 
     υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για 
      τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
      οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007 και το 
      άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡO 12ο 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΙ∆ΩΝ 

1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή παραλαβής. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών, η επιτροπή παραλαβής θα 
     διενεργεί   ποσοτικό   και   ποιοτικό   µακροσκοπικό έλεγχο   και   κατόπιν   θα 
     συντάσσει    οριστικό    πρωτόκολλο    (παραλαβής ή  απόρριψης)    µε    τα 
     αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει 
     στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους 
     όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης. 
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4. Ο προµηθευτής µπορεί να σηµειώνει τις τυχόν παρατηρήσεις του στο 
    πρωτόκολλο παραλαβής. 

5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να 
    υπογράψει στα ανωτέρω πρωτόκολλα, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
     να το σηµειώσει. Επίσης, µπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις 
     του προµηθευτή. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
     πληροφορία σχετική µε το χορηγούµενο είδος. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από τον 
νόµο κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλο ή εν µέρει του έργου από 
τον προµηθευτή σε τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.  Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις 
του,  υπόκειται σε πρόστιµο που  µπορεί να φτάσει  µέχρι το 10% της 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. ,µε απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

2.  Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Καβάλας. 

3.  Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του 
προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση  της εγγύησης  καλής εκτέλεσης,  εφόσον ο  προµηθευτής δεν 
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

4.  Σε   περίπτωση   ένωσης   προµηθευτών,   το   πρόστιµο   και   οι   τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007) 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε για να υπογράψει τη 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 αρµόδιου για την 
διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,   ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµόδιου 
οργάνου. 
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2. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή τη σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο ή προµήθεια δεν εκτελέστηκε µε 
ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον  προµηθευτή  που   κηρύσσεται   έκπτωτος  από  την  κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 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. Εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή 
είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο 
διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια 
διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. 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 για την εκτέλεση 
του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του αρµόδιου 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 Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί 
το διαγωνισµό. 

4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου της προµήθειας καυσίµων σε βάρος 
έκπτωτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης 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, 
η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της 
Π.Ε. Καβάλας και του προµηθευτή η σύµβαση. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο 
κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή, µε την 
οποία  συµµετείχε  αυτός  στο  διαγωνισµό   και   η   οποία  προσφορά   έγινε 
αποδεκτή   µε   την   κατακύρωση   του   διαγωνισµού   σε   αυτόν.    

2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
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στηρίζεται,   όπως   προσφορά,   διακήρυξη   και   απόφαση   κατακύρωσης   ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
3. Η Υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να προσθέτει ή να 
αφαιρεί Υπηρεσίες στην προµήθεια καυσίµων καθώς και να αυξάνει ή να µειώνει 
τις ποσότητες καυσίµων ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να 
δεσµεύεται από τον µειοδότη µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της σύµβασης έως 
τρεις µήνες µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
 Η δε παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη µηνιαία που προκύπτει από τη σύµβαση κατ΄αναλογία. 

 
AΡΘΡΟ 18ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση για την προµήθεια των καυσίµων ισχύει από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 31/12/2011. 

ΑΡΘΡΟ 19ο      
∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και 
κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και του 
Προµηθευτή, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρµογή ή γενικά στις 
σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στη 
Καβάλα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να 
αναφύονται µεταξύ τους. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί 
κρατικών προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ονοµασία Τράπεζας ........................................ 
Κατάστηµα ..................................... 
(∆/νση: οδός - αριθµός, Τ.Κ., FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης. 

ΕΥΡΩ ___________ 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.. .....ΕΥΡΩ.. 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
.........................υπέρ   της   εταιρείας...........................................................  
∆/νση ...............................................................για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ....................................................................  
για την προµήθεια ......................................................................  σύµφωνα 
µε την υπ' αριθµ .............. / ............∆/ξή σας. 

• Η  παρούσα εγγύηση  καλύπτει  µόνο τις από την συµµετοχή  στον 
ανωτέρω   διαγωνισµό   απορρέουσες   υποχρεώσεις   της   εν   λόγω 
εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση 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 απαίτηση σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα 
σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την .......................................................................  
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των εγγυήσεων που  έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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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 διάθεση 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 απαίτηση σας 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.» ή «η εγγύηση 
διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007». 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 
 

 
 
ΕΙ∆ΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΤΩΝ  
              ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.∆.∆. 
              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.978,00  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
   

  
 
 

Στην Καβάλα σήµερα,  …../………/2011, ηµέρα …………., οι υπογράφοντες: 

Αφενός µεν: 

Η Π.Ε. Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 65110, 
όπως νόµιµα εκπροσωπείται  από τον Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε. Καβάλας Αρχέλαο 
Γρανά, που στο εξής και χάριν συντοµίας θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση  
«η Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου δε : 

Ο Ανάδοχος/Η εταιρεία ………………………. που εδρεύει στ… 
………………………………….. που συµβάλλεται στην παρούσα νόµιµα 
εκπροσωπούµενη για την υπογραφής από τ.. ………………………………………… 
που στο εξής και  χάριν συντοµίας θα αναφέρεται :  «ο Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των νόµων όπως αυτές ισχύουν : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 ‘’Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα ‘’ 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα 

και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 άρθρο 13, παράγραφο 6 σχετικά µε την 

αρµοδιότητα ανάδειξης προµηθευτών σε πετρελαιοειδή των Ν.Π.∆.∆.  
5. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί «οργάνωσης της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 
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6. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005)  «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/96 ‘’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου’. 
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 ‘’Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου’. 
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 144/27-12-2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/2010) 

«Οργανισµός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας &  Θράκης». 
10. Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων όπως ανωτέρω αναφέρεται στο 

θέµα. 
11. Το υπ’αρ. 57256/4-11-2010 Εξαιρετικώς Επείγον έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Ανάδειξη προµηθευτών – 
χορηγητών για τρόφιµα, αναλώσιµα είδη παντοπωλείου και 
πετρελαιοειδή». 

12. Το υπ’αρ. πρωτ. 03/21-03-2011 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης το οποίο δίνει τη µέση τιµή για τα 
προς προµήθεια είδη καυσίµων.  

13. Την υπ’αρ. …  απόφαση του ….. Πρακτικού της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η αρ.04/2011 
∆ιακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 

14.  Την υπ’αρ. …  απόφαση του ….. Πρακτικού της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού µε αρ.04/2011 ∆ιακήρυξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας. 

15. Τις παρακάτω αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης 1) αριθµ.1/2011 αρ. 
πρωτ. Οικ.03/1819/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-Ζ4 σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 
3192.1512 οικ. έτους 2011, 2) αριθµ.1/2011 αρ. πρωτ. Οικ.03/1820/17-
6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-Η5 σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3291.1512 
οικ. έτους 2011, 3) αριθµ. 1/2011 αρ. πρωτ. Οικ.03/1821/17-6-2011, 
Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΦΦ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3191.1512 οικ. έτους 2011,  
4)αριθµ.1/2011 αρ. πρωτ. Οικ.03/1822/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΣΘ 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού 
Φορέα και Κ.Α.Ε. 3292.1512 οικ. έτους 2011, 5) αριθµ.2/2011 αρ. 
πρωτ. Οικ.03/1823/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΚΞ σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 
3072.1512 οικ. έτους 2011 και 6) αριθµ. 3/2011 αρ. πρωτ. 
Οικ.03/1824/17-6-2011, Α∆Α 4Α3Ι7ΛΒ-ΞΞ σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3311.1511 
οικ. έτους 2011. 

16. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες σε καύσιµα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το 
χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2011. 

 
 
συνοµολόγησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
Κατά τον ∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό που έγινε στις  -  -2011 βάσει της αριθ. 
04/2011 διακ/ξης για την ανάδειξη προµηθευτών υγρών καυσίµων για κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας  και των Ν.Π.∆.∆. 
κατακυρώθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή Α.Μ.Θράκης στο Πρακτικό    /2011 
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στην ………………………………………………………….η  προµήθεια  
καυσίµων κίνησης  για την Π.Ε.Καβάλας και τα Ν.Π.∆.∆. Ύστερα  από τα 
παραπάνω η ………………………………………………………………που θα 
καλείται στο εξής χορηγητής για συντοµία αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
χορηγεί για ένα έτος  καύσιµα …………….  σύµφωνα µε τους όρους που 
αναφέρονται παρακάτω στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καβάλας και τα  Ν.Π.∆.∆. του 
Νοµού Καβάλας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης ορίζεται η υπογραφή της 
σύµβασης και λήξη αυτής η 31-12-2011. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η κατά µονάδα τιµή πληρωµής της αξίας των καυσίµων κίνησης θα υπολογίζεται 
από την µέση  τιµή της πόλης Καβάλας µειωµένη κατά ……………. 
Για τον καθορισµό της µέσης τιµής σε περίπτωση διαφωνίας είναι απαραίτητο να 
προσκοµίζονται τιµολόγια χονδρικής πώλησης. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Σύµφωνα µε εκείνες των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων και του Γ.Χ.Κ. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 

ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ο εφοδιασµός των οχηµάτων µε καύσιµα κίνησης θα γίνεται από πρατήριο του 
µειοδότη το οποίο και θα µας υποδείξει εγγράφως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Η δειγµατοληψία θα γίνεται σύµφωνα µε ότι ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του 
Γ.Χ.Κ. και κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωµή θα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία αφού προσκοµισθούν από τον 
χορηγητή όλα τα παραστατικά στοιχεία και  γίνει παρακράτηση του Φόρου 
Εισοδήµατος σύµφωνα µε το Ν. 2187/94 και το Π.∆. 118/07. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι κρατήσεις βαρύνουν το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε το έγγραφο Π1-1553/23-10-92 
του Υπ. Εµπορίου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χορηγητής δεν εκτελέσει την 
παραγγελία ή καθυστερήσει η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να προµηθευτεί το 
είδος από το ελεύθερο εµπόριο οπότε τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της 
συµβατικής τιµής και αυτής του εµπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη 
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δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή βαρύνει τον χορηγητή και θα 
καταλογίζεται σε βάρος του. 

2. Σε περίπτωση που ο χορηγητής κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά  οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Κατάπτωση εν όλο ή εν µέρει της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
• Προµήθεια µε ή χωρίς διαγωνισµό από το ελεύθερο εµπόριο καταλογιζόµενης 
της διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. 

• Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του χορηγητή από προµήθειες του 
∆ηµοσίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα από το Π.∆. 118/07 και των συναφών προς 
αυτόν ∆ιατάξεων. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
Για  την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον 
χορηγητή ως εγγύηση η αριθ.                          εγγυητική επιστολή της Τράπεζας                                                
€   
Η εγγύηση αυτή αποδίδεται µετά την τελική εκπλήρωση των όρων της παρούσας 
σύµβασης, ή δύναται να αποδοθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτής  και 
µέρος της εγγυήσεως στον χορηγητή, µετά από πρόταση της Ε.Π. χωρίς να έχει το 
δικαίωµα ο χορηγητής να αξιώσει την απόδοση της.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1  Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις 
του,  υπόκειται σε πρόστιµο που  µπορεί να φτάσει  µέχρι το 10% της 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. µε απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

2  Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της   
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Καβάλας Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε 
παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση  της εγγύησης  
καλής εκτέλεσης,  εφόσον ο  προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό. 

3  Σε   περίπτωση   ένωσης   προµηθευτών,   το   πρόστιµο   και   οι   τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007) 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε για να υπογράψει τη 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 αρµόδιου για την 
διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,   ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµόδιου 
οργάνου. 
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2. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή τη σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο  δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη του 
∆ηµοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον  προµηθευτή  που   κηρύσσεται   έκπτωτος  από  την  κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 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. Εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή 
είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο 
διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια 
διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007. 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 για την εκτέλεση 
του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, 
κατά την κρίση του αρµόδιου 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 Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί 
το διαγωνισµό. 

4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου της προµήθειας καυσίµων σε βάρος 
έκπτωτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης 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, 
η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 12 

1. Η Υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να προσθέτει ή να 
αφαιρεί Υπηρεσίες στην προµήθεια καυσίµων καθώς και να αυξάνει ή να µειώνει 
τις ποσότητες καυσίµων ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να 
δεσµεύεται από τον µειοδότη µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
2.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της σύµβασης έως 
τρεις µήνες µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 
 Η δε παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη µηνιαία που προκύπτει από τη σύµβαση κατ΄αναλογία. 
Το ∆ηµόσιο έχει το δικαίωµα να εξαιρέσει ή να προσθέσει κάποια Ιδρύµατα χωρίς 
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να δεσµεύεται από τον προµηθευτή εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι χωρίς ο 
µειοδότης να µπορεί να υποβάλλει καµία αξίωση για την αιτία αυτή.   
Ο προµηθευτής ως προς την διακήρυξη και σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα 
των ∆ικαστηρίων του Νοµού Καβάλας. 
Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) 
όµοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, γίνεται ανεπιφύλακτα 
αποδεκτή και υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους, που λαµβάνουν από ένα 
πρωτότυπο. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                Ο ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ 
          Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                   
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