
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ                                                

ΣΟΦΑΔΕΣ:   21-10-2015          
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   23311 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ               

15PROC003195912 2015-10-21

ΑΔΑ: 6ΟΚ5Ω1Μ-927



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  2016 
 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων 
διακηρύσσει 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης 
έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 
2016» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Σοφάδων, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων,  της Σχολικής 
Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων, με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 402.917,53 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 

 Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 

 Την υπ' αριθμ. 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ. 185Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

 Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

  Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

 To Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

 Το Ν. 4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», 
(άρθ. 9, παρ.4β).  

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Το N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 
 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου της ως άνω προμήθειας. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ                                                

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 
ΠΔ.60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τo Π.Δ. 60/2007 
είναι σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης με 
ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων www.sofades.gr.  

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες ανά Δημοτική Ενότητα και 
ανά νομικό πρόσωπο του Δήμου Σοφάδων:  

Α :  Δ ΗΜΟΣ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ/Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  Ε ΝΟΤΗΤΑ  ΤΑ ΜΑ Σ ΙΟΥ  

Α
/
Α

 

ΕΙΔΟΣ 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς
 

Τ
ιμ

ο
λ
ο
γ
ίο

υ
 

Ε
ίδ

ο
ς
 Μ

ο
ν
ά
δ
α
ς
 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

 
Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο Νομό 

Καρδίτσας 

την 04-09-2015 

και για το 

πετρέλαιο 

θέρμανσης την 

24-04-2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt    13.000,00       0,768 € 9.984,00 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 002 Lt    11.500,00       0,922 € 10.603,00 € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 003 Lt 1.100,00 1,185 € 1.303,50 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ       21.890,50 € 

Φ.Π.Α.  23% 5.034,82 € 

ΣΥΝΟΛΟ (A)  26.925,32 € 

 

Β :  Δ ΗΜΟΣ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ/Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  Ε ΝΟΤΗΤΑ  ΜΕ ΝΕ Λ Α ΪΔ Α Σ  &  
ΡΕ ΝΤΙΝΑ Σ  

 

 ΣΥΝΟΛΟ       21.430,50 € 

Φ.Π.Α.  23% 4.929,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Β)  26.359,51 € 
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο 

Νομό Καρδίτσας 

την 04-09-

2015 και για 

το πετρέλαιο 

θέρμανσης 

την 24-04-

2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt    10.000,00      0,768 € 7.680,00 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 002 Lt      13.500,00       0,922 € 12.447,00 € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 003 Lt 1.100,00 1,185 € 1.303,50 € 
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Γ :  Δ ΗΜΟΣ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ/Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  Ε ΝΟΤΗΤΑ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ  

 

 ΣΥΝΟΛΟ       108.011,50 € 

Φ.Π.Α.  23% 24.842,65 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Γ)  132.854,15 € 

 

Δ :  Δ ΗΜΟΣ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ/Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  Ε ΝΟΤΗΤΑ  Α ΡΝΗΣ  

 

  ΣΥΝΟΛΟ       19.399,22  € 

Φ.Π.Α.  23% 4.461,82 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Δ)  23.861,04 € 

 

Ε :  Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕ Λ ΗΣ  Ε ΠΙΧ Ε Ι ΡΗΣΗ  Δ ΗΜΟΥ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ  
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο 

Νομό Καρδίτσας 

την 04-09-

2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 003 Lt 3.300,00 1,185 € 3.910,50 € 

 

   ΣΥΝΟΛΟ      3.910,50 € 

Φ.Π.Α.  23% 899,42 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Ε)  4.809,92 € 
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο Νομό 

Καρδίτσας 

την 04-09-2015 

και για το 

πετρέλαιο 

θέρμανσης την 

24-04-2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt    30.000,00       0,768 € 23.040,00 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 002 Lt    81.038,39 0,922 € 74.717,40 € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 003 Lt 8.653,25 1,185 € 10.254,10 € 
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο Νομό 

Καρδίτσας 

την 04-09-2015 

και για το 

πετρέλαιο 

θέρμανσης την 

24-04-2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt 6.281,84 0,768 € 4.824,45 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 002 Lt 14.394,00 0,922 € 13.271,27 € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 003 Lt 1.100,00 1,185 € 1.303,50 € 
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ΣΤ :  Δ ΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑ ΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΛ ΙΤ ΙΣΜΟΥ  Α ΘΛ ΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑ Ι  
ΠΕ Ρ ΙΒ Α Λ Λ ΟΝΤΟΣ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ  
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο 

Νομό Καρδίτσας 

την 04-09-

2015 και για 

το πετρέλαιο 

θέρμανσης 

την 24-04-

2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt     50.000,00       0,768 € 38.400,00 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 002 Lt 3.000,00 0,922 € 2.766,00 € 

 

   ΣΥΝΟΛΟ      41.166,00 € 

Φ.Π.Α.  23% 9.468,18 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΤ)  50.634,18 € 

Ζ :  ΣΧ ΟΛ ΙΚΗ  Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Β ’ ΘΜΙΑ Σ  Ε ΚΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗΣ  Δ ΗΜΟΥ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ  
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο 

Νομό Καρδίτσας 

για το 

πετρέλαιο 

θέρμανσης 

την 24-04-

2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt     71.000,00       0,768 € 54.528,00 € 

 

  ΣΥΝΟΛΟ      54.528,00 € 

Φ.Π.Α.  23% 12.541,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Ζ)  67.069,44 € 

Η:  ΣΧ ΟΛ ΙΚΗ  Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Α ’ ΘΜΙΑ Σ  Ε ΚΠΑ ΙΔ Ε ΥΣΗΣ  Δ ΗΜΟΥ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ  
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο 

Νομό Καρδίτσας 

για το 

πετρέλαιο 

θέρμανσης 

την 24-04-

2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt     70.500,00       0,768 € 54.144,00 € 

 

 ΣΥΝΟΛΟ      54.144,00 € 

Φ.Π.Α.  23% 12.453,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Η)  66.597,12 € 
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Θ:  Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  Ε ΠΙΧ Ε ΙΡΗΣΗ  ΥΔ ΡΕ ΥΣΗΣ  –  Α ΠΟΧ Ε ΤΕ ΥΣΗΣ  ΣΟΦΑ Δ ΩΝ 
( Δ .Ε .Υ .Α .Σ . )  

 

  ΣΥΝΟΛΟ       3.095,00 € 

Φ.Π.Α.  23% 711,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Θ)  3.806,85 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) + (Γ) + (Δ) + (Ε) + (ΣΤ) + (Ζ) + (Η) + (Θ) 402.917,53 € 

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 402.917,53 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (327.575,22 € χωρίς Φ.Π.Α.).  

 
Οι ομάδες τις προμήθειας είναι οι ακόλουθες: 

  Α :  Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν / Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Α Μ Α Σ Ι Ο Υ .  

  Β :  Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν / Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Μ Ε Ν Ε Λ Α Ϊ Δ Α Σ  &  Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Σ .  

  Γ :  Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν / Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν .  

  Δ :  Δ Η Μ Ο Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν / Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Α Ρ Ν Η Σ .  

  Ε :  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Υ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν .  

  Σ Τ :  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν .  

  Ζ :  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Β ’ Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν .  

  Η :  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Α ’ Θ Μ Ι Α Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν .  

  Θ :  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ  –  Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ω Ν  
( Δ . Ε . Υ . Α . Σ . ) .  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 
μία ή για περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. 

 
Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σοφάδων η προμήθεια 

αμόλυβδης βενζίνης απαιτείται για την κίνηση των τεσσάρων αυτοκινήτων που 
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Για το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων 
η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται για τη θέρμανση των ακόλουθων κτιρίων: 

 Του ΚΑΠΗ Σοφάδων. 

 Του ΚΑΠΗ Κυψέλης. 

 Του ΚΑΠΗ Ματαράγκας. 

 Του ΚΑΠΗ Λουτροπηγής. 
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Ενδεικτική τιμή 

μονάδας στο Νομό 

Καρδίτσας 

την 04-09-2015 

και για το 

πετρέλαιο 

θέρμανσης την 

24-04-2015 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 002 Lt      2.600,00       0,922 € 2.397,20 € 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 003 Lt 200,00 1,185 € 237,00 € 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 001 Lt 600,00       0,768 € 460,80 € 
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 Του παιδικού σταθμού Σοφάδων. 

 Του παιδικού σταθμού Ματαράγκας. 

 Του παιδικού σταθμού Ανάβρας. 

 Του παιδικού σταθμού Λεονταρίου. 

 Του Αθλητικού Κέντρου Σοφάδων. 

 Του Πνευματικού Κέντρου Σοφάδων. 

και η προμήθεια του πετρελαίου κίνησης για την κίνηση του λεωφορείου για τις ανάγκες 

των ΚΑΠΗ. 

Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων η 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται για τη θέρμανση των κτιρίων των ακόλουθων 
σχολικών μονάδων: 

 Του Γενικού Λυκείου Σοφάδων. 

 Του ΕΠΑΛ Σοφάδων. 

 Γυμνασίου – Λυκείου Λεονταρίου. 

 Του 1ου Γυμνασίου Σοφάδων. 

 Γυμνασίου Κέδρου. 

 Γυμνασίου Ματαράγκας. 

 

Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων η 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται για τη θέρμανση των κτιρίων των ακόλουθων 
σχολικών μονάδων: 

 Του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Λουτροπηγής. 

 Του Νηπιαγωγείου Καππαδοκικού. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης. 

 Του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων. 

 Του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων. 

 Του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Ρεντίνας. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Λεονταρίου. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Ματαράγκας. 

 Του 4ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σοφάδων. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Καρποχωρίου. 

 Του Δημοτικού Σχολείου Κέδρου. 

 

Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων η προμήθεια 
αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης απαιτείται για την κίνηση των οχημάτων της 
επιχείρησης και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των κτιρίων διοίκησης 
του βιολογικού καθαρισμού Σοφάδων.     

 

Τα υπό προμήθεια είδη έχουν: 

 Το πετρέλαιο κίνησης CPV 09134200-9 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».  

 Η αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη». 

 Το πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης». 

 

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 
22/2015 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
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Άρθρο 1ο 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας. 
Διεύθυνση:  Κιερίου 49 – Σοφάδες, Τ.Κ. 43300 
Αρ. τηλ: 24433 53200 
Fax: 24433 53214 
URL: www.sofades.gr 
 
 

Άρθρο 2ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, με τη σειρά ισχύος τους είναι:  
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.  
- Το τιμολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.  
- Ο προϋπολογισμός προσφοράς. 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.  
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 
 
 

Άρθρο 3ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού  

3.1.ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 
29/10/2015 ημέρα Πέμπτη.  
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/12/2015 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
3.2. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών) 
και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

Άρθρο 4ο 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προμηθευτή. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Τόπος παράδοσης, Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης μέχρι και την 31-12-2016 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.  

Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μέχρι την ανάδειξη αναδόχου 
για το έτος 2017 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28-02-2017, σε 
περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για το 
έτος 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και με την 
προϋπόθεση ότι δε θα ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης στο χρόνο αυτό και 
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δε θα υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας  κατά 
είδος δαπάνης, όπως αυτές καθορίζονται στην τεχνική έκθεση, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται περιοδικά, στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Σοφάδων και των νομικών προσώπων ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη  θα γίνεται εντός 
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σοφάδων για τα οχήματα του Δήμου και των νομικών 
προσώπων.  

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από τον κάθε φορέα. 
Ο Δήμος Σοφάδων και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το 

σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
καυσίμων.  

Εάν ο προμηθευτής είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σοφάδων θα πρέπει να 
συμβληθεί με πρατήριο εντός των ορίων του Δήμου για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων 
κατόπιν συμφωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων. 

 
 

Άρθρο 6ο  
Προθεσμία παράδοσης  

 Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προμήθεια του είδους μέσα σε 48 ώρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει το Δήμο ή τα νομικά 
πρόσωπα με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα, όταν παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια 
υγρών καυσίμων και δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργία).  
 
 

Άρθρο 7ο  
Πληροφορίες – Διευκρινήσεις  

Τα σχετικά αιτήματα για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο 
των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων 

και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων 
www.sofades.gr. 
 
 

Άρθρο 8ο  
Δεκτοί στο διαγωνισμό 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα που εμπορεύονται τα προς προμήθεια είδη, καθώς και Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της 
Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
 
1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

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

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται 
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος. 
3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

  
 

Άρθρο 9ο  
Προϋπολογισμός της προμήθειας. 

 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών για το Δήμο 
Σοφάδων και για τα νομικά του πρόσωπα, εκτιμάται στο ποσό των 402.917,53 €  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (327.575,22 € χωρίς Φ.Π.Α.).  
Οι πιστώσεις βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά. 
 
 

Άρθρο 10ο  
Προέλευση και ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 
Σοφάδων και των νομικών του προσώπων πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που 
παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.  
Επίσης: 
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο 
θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες 
ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. 
β) Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους 
κινητήρων Diesel. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό διαυγές και 
δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. 
γ) Η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να είναι 95 οκτανίων, κατάλληλη για χρήση στους διάφορους 
τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η 
αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, 
ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το 
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φυσικό της χρώμα – άχρους έως αχυρόχρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής 
ουσίας.  

Τονίζεται ότι ο Δήμος Σοφάδων και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να 
αποστείλλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  

 

Άρθρο 11ο  
Προσφορές 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα 
περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος [(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής − Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα Τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 
 

 
 
 

Άρθρο 12ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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

12.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 23 
της παρούσης διακήρυξης. 

12.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

12.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

12.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 3 & 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

12.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 
δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

12.6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να αναγράφεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε 
πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

12.7 Άδεια λιανικής εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με το Ν. 
3054/2002. 

 
β. Αλλοδαποί 
 
I. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 23 της 

παρούσης διακήρυξης. 
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II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 & 4 του εδαφίου α του παρόντος. 

IV. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 
Μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
 
δ. Συνεταιρισμοί 
 
I. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 23 της 

παρούσης διακήρυξης. 
II. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 
δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
ε. Ενώσεις προμηθευτών 
 
I. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση. 
II. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 
στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου 
μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή 
της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 

δικαιολογητικά τις προσφορές τους, τις παρακάτω δηλώσεις : 

12.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

12.9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υπό 

προμήθεια ειδών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος.  

12.10 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης.  

12.11 Μαζί με τα προαναφερόμενα στο 12.10 χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της 
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υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε  
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
• Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).  
• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και 
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.  
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Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με την προσφορά τους  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  12.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  12.2 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής  

12.3 

Ασφαλιστικές ενημερότητες  12.4 

Φορολογική ενημερότητα  12.4 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο  12.5 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους όρους της 
διακήρυξης 

12.6 

Άδεια λιανικής εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων 

12.7 

Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

12.8 

Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 12.9 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομ. Πρόσωπα με την προσφορά τους  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  12.1 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής  

12.3 

Ασφαλιστικές ενημερότητες  12.4 

Φορολογική ενημερότητα  12.4 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 
επιμελητήριο  

12.5 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους όρους της 
διακήρυξης 

12.6 

Άδεια λιανικής εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων 

12.7 

Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

12.8 

Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 12.9 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  12.10 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  12.11 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά τους 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  12.1 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής  

12.3 

Ασφαλιστικές ενημερότητες  12.4 

Φορολογική ενημερότητα  12.4 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 
επιμελητήριο  

12.5 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους όρους της 
διακήρυξης 

12.6 

Άδεια λιανικής εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων 

12.7 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα  

12.7.δ.II 

Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

12.8 

Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 12.9 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  12.10 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  
 
 
 
 
 
 

12.11 
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Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει σε ένωση με 
την προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου 
αφορά το σύνολο της ένωσης) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  12.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για νομικά 
πρόσωπα) 

12.2 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής  

12.3 

Ασφαλιστικές ενημερότητες  12.4 

Φορολογική ενημερότητα  12.4 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 
επιμελητήριο  

12.5 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για τους όρους της 
διακήρυξης 

12.6 

Άδεια λιανικής εμπορίας πώλησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων 

12.7 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ 12.7.ε.II 

Δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνώση των τοπικών 

συνθηκών. 

12.8 

Δήλωση του Ν.1599/86 για το χρόνο παράδοσης 12.9 

Βεβαίωση εκπροσώπησης  12.10 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  12.11 

 
 

Άρθρο 13ο  
Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται  
ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά ως εξής:  

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

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Άρθρο 14ο  
Οικονομική προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα.  
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
 
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: = 0,768 
Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,922 
Ταναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη: = 1,185 
 
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,922 - (0,922 x 
0,12)=0,922 – 0,110 = 0,812 
 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. 

 
 Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα είδη της κάθε ομάδας της 

προμήθειας. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή δεν επιτρέπεται. 

 Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

 
 

Άρθρο 15ο  
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα 
απ' οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας της δραχμής προς ξένα νομίσματα, για χρονικό 
διάστημα εννέα (9) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα 
για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν την λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο δύο (2) 
μήνες, κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, ματαιώνονται τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 
23 παρ. 2 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Άρθρο 16ο  
Αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές 

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή 
εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
 

Άρθρο 17ο  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή, την ημέρα και ώρα που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 11-12-2015 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 
σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

 
 

Άρθρο 18ο  
Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

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

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

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών 
που τους ορίζονται. 
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Άρθρο 19ο  
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή 
του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο 
προμηθευτής.  
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών.  
γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  
 
Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για: 
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το 
σύνολο της ποσότητας ή μέρος της. 
β. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση 
των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ. Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,  
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

 

Άρθρο 20ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης - Σύμβαση 

Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σοφάδων 
σύμφωνα με την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Επισημαίνεται εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται στη μελέτη και συγκεκριμένα στο 
ενδεικτικό προϋπολογισμό ξεχωριστά για την κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σοφάδων και 
για κάθε νομικό του πρόσωπο, με σκοπό μετά την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών, να 
υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις από τον κάθε φορέα ξεχωριστά, δηλαδή από το Δήμο 
Σοφάδων και από τα νομικά του πρόσωπα με τους αναδόχους, δηλαδή θα υπάρχουν ξεχωριστές 
συμβάσεις με το Δήμο Σοφάδων, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σοφάδων, το 
Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, τη Σχολική 
Επιτροπή Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων,  τη Σχολική Επιτροπή Β΄/βαθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων. 
Επομένως σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση αυτοτελών σχεδίων 
συμβάσεων με έκαστο νομικό πρόσωπο στο οποίο αφορά η προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου 
του Δήμου, η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης 
εκάστου συμβαλλόμενου προσώπου.  Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να προσδιορίζονται με 
ακρίβεια και σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης τα αντίστοιχα για κάθε νομικό πρόσωπο 
όργανα ή υπηρεσίες που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των επιμέρους όρων της σύμβασης, να 
επιμερίζονται οι ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν σε κάθε συμβαλλόμενο φορέα και να 
καθορίζεται το συμβατικό αντάλλαγμα, με το οποίο βαρύνεται ο κάθε φορέας. 

 Στον προμηθευτή, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ.1 της Απόφασης 11389/93 του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 23 της παρούσης διακήρυξης. Ο προμηθευτής 
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο 
χρόνος  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση 
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος περαίωσης για την παράδοση των προς προμήθεια ειδών υπολογίζεται 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία, η σχετική σύμβαση 
που υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης εκάστου συμβαλλόμενου 
προσώπου και τον ανάδοχο προμηθευτή. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της 
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διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Τα προς προμήθεια υλικά και ποσότητα. 

 Την τιμή. 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών της προμήθειας. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 Τον τρόπο πληρωμής. 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Την παραλαβή αυτών. 
 

 Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος, ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.  

 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, ως προς την προμήθεια των ειδών, όταν: 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών που είναι προς προμήθεια. 

 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από την σύμβαση. 

 Θα δύναται με μονομερή απόφαση του αρμόδιου φορέα να παραταθεί η σύμβαση κατά δύο 
μήνες με τους ίδιους όρους.   

 
 

Άρθρο 21ο  
Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη 
τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.  

Επιπρόσθετα, η σύμβαση δε μπορεί να υπογραφεί, πριν παρέλθει η δεκαπενθήμερη 
προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας, για τυχόν 
αίτηση άσκησης ανάκλησης σύμφωνα με το 2ο άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
αποστέλλεται στον ανάδοχο μόνο αφού παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα 
αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 22ο  
Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 
σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Σοφάδων 
(αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών). 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, 
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πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία 
αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), 
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμος ή 
νομικό πρόσωπο) με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με 
το Ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με  παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, παρέχεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η 
σύμβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών), αφορά τη 
συγκεκριμένη προμήθεια, είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτή οτιδήποτε 
αναφέρεται στο άρθρο 26 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την Οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 
 Σημειώνεται επίσης ότι : 

 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών 
αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

 
 

Άρθρο 23ο  
Ενστάσεις 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
 

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης, 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω 
απόφαση, τροποποιείται όρος της διακήρυξης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

 

 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' 
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
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στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά. 

 Οι παραπάνω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών, καθώς και οι αποφάσεις τους που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  κατά 
τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

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

 
 

Άρθρο 24ο  
Χρηματοδότηση  - Προκαταβολή – Φόροι  

Οι πιστώσεις βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα ξεχωριστά. 
Για το Δήμο Σοφάδων η προμήθεια  χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. 

 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
 Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, εκτός από τον 
Φ.Π.Α ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου.  
 
 

Άρθρο 25ο  
Προσφερόμενη τιμή 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την αντίστοιχη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί 
της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας όπως αυτή ορίζεται την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του 
αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο και η τιμή 
μονάδας, χωρίς Φ. Π. Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει 
δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν 
πρόσθετο φόρο, τέλος ή δασμό. Η διαμορφούμενη τιμή κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών 
θα πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

 

Άρθρο 26ο  
Ποινικές ρήτρες 

 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλονται 
στον προμηθευτή οι κυρώσεις και οι ποινικές ρήτρες που στο άρθρο 33  της Απόφασης 
11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται. 
 Επιστροφή υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 
παραδίδει τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν. Στην περίπτωση 
αυτή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 34 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 
 

Άρθρο 27ο  
Επίλυση διαφορών 

 Για την επίλυση διαφορών μεταξύ των φορέων και του ανάδοχου (ή αναδόχων) της 
προμήθειας ακολουθείται η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 40 της Απόφασης 
11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δ.Κ.Κ.. 
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Άρθρο 28ο  
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή  

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με την 
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας τους μετά την οριστική παραλαβή τους.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αν πρόκειται για προμηθευτή στο εσωτερικό είναι αυτά 
που αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ. 4 της αριθμ 11389/93 αποφ. του υπουργ. Εσωτερικών 
περί ΕΚΠΟΤΑ. Αν πρόκειται για προμηθευτή στο εξωτερικό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 5 της παραπάνω απόφασης. 

 
 

Άρθρο 29ο  
Παραλαβή 

Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο Δήμος και το κάθε νομικό 
του πρόσωπο) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του (αριθ. 3/11543/26-03-2013 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών). 
 
 

Άρθρο 30ο  
Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση 

Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να 
γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των άρθρων 24 
και 25 του Π.Δ. 60/2007.  

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

 
 

Άρθρο 31ο  
Έκπτωση 

Η έκπτωση θα δοθεί επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής στην 
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2016» . 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από τις αγορανομικές διατάξεις, 
όπως επίσης και στη θεώρηση των τιμολογίων όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής,  όπως 
αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως 
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Άρθρο 32ο  
Λήψη πληροφοριών - Δημοσίευση 

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

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ρυθμίσεις για την ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για τη δημοσίευση 
στον εθνικό τύπο ή στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (όταν απαιτείται εκ του προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού), την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και την ανάρτηση στο site του Δικαιούχου για 
τουλάχιστον 15 ημέρες (όταν πρόκειται για Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ) συνεχίζουν να 
ισχύουν κανονικά και οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να προβαίνουν στην ορθή και απαρέγκλιτη 
τήρηση αυτών σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, τρεις 
(3) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόμου 2741/1999, του Νόμου 
3548/2007, του Νόμου 3801/2009 και του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007. Επίσης, θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων www.sofades.gr. 
Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 
άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 

15PROC003195912 2015-10-21

ΑΔΑ: 6ΟΚ5Ω1Μ-927



έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών. 
 
 

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ΄ αρίθμ.  331/2015 απόφαση Ο.Ε. 
 Ακριβές απόσπασμα  

 Σοφάδες  21-10-2015  

 Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  

   

   

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ  
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