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Γρεβενά,  21-07-2015 
 
ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.: 87851/2255   
ΑΡΙΘ.  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.:  5/2015 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
∆ιεθνής  Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός 
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
Ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών 
της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή  
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
 
ΕΙ∆ΟΣ:  
Υγρά Καύσιµα (Πετρέλαιο Θέρµανσης, Πετρέλαιο 
Κίνησης, Αµόλυβδη Βενζίνη) και Ελαιολιπαντικά 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
119.722,42€ ( µε Φ.Π.Α) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

1. Τακτικός Προϋπολογισµός Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
(για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ)  

2. Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε: 1511 «Προµήθεια 
καυσίµων και ελαιολιπαντικών  

3. Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε: 1512 «Προµήθεια  
Καυσίµων Θέρµανσης» 
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τη χαµηλότερη 

προσφερόµενη τιµή 

(υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) που 

υπολογίζεται στη 

νόµιµη 

διαµορφούµενη κάθε 

φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης 

του είδους τη µέρα 

της παράδοσής του 

στο Ν.Γρεβενών) 

2. τη χαµηλότερη τιµή 

συνολικά για 

τα λιπαντικά 

(υψηλότερο ποσοστό 

% που υπολογίζεται 

επί έκπτωσης επί  

των 

προϋπολογιζόµενων 

τιµών) 

 

 21/07/2015 24/07/2015 24/07/2015   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

 

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ



[3] 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  

 
1.1 Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ /43/1994) σχετικά µε την « Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 24  
1.2 Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/01.02.1995) « Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 2741/1999 & τον Ν. 2778/99 
(ΦΕΚ 295Α), όπως σήµερα ισχύει  

1.3 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/95), (του άρθρου 21) « περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4270/2014(ΦΕΚ143/Α).   

1.4.    Του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄/30.05.1997) (του άρθ. 13, παρ. 6 ) « ∆ιοίκηση, οργάνωση,   
   στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες      
   διατάξεις» όπως ισχύει.   

1.5.    Του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/28-09-1999) « Ενιαίος Φορέας Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις    
   θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»  

1.6. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α΄/07/11.2000) « Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει  
1.7     Του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/02.10.2002) « Οργάνωση της αγοράς     

            πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»  
1.8   Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 τ. Α’ /20.03.2007) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του  

          ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
1.9     Το Ν.3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) αρθρ.46 « πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 
1.10  Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ. Α/15.03.2010) « Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα  
             µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης»  
1.11  Του N.3845/2010 (ΦΕΚ 65 τ. Α/06.05.2010) « Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού   
            στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές   
          Νοµισµατικό Ταµείο»  
1.12  Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
            Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
1.13  Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α/ 13.07.2010) ‘Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική  
            ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  
          στο διαδίκτυο « Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις’  
1.14.  Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ. Α/1708.2010) άρθρο 27 « ∆ηµοσιονοµική διαχείριση & ευθύνη» 
1.15  Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30.09.2010) Άρθρου 6 « ∆ικαστική προστασία κατά τη  
          σύναψη  δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία  

          89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του  

          Συµβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία  

          2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11
ης

 ∆εκεµβρίου 2007 (L  
            335)”   

1.16   Του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ. Α/01.07.2011) « Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου   
             πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  
1.17   Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ. Α/ 15.09.2011) (αρθ. 4, παρ. 3) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης  
          Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων …  
          και άλλες διατάξεις» 
1.18 Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ. Α/02.02.2012) « Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την   
         εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  
1.19  Του άρθρου 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-04-2012) « Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας  
2009/50/ΕΚ»   

1.20  Του Ν.4155/2013(ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) « Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων  
         Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»  
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1.21 Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες  
         διατάξεις» ( άρθ. 9, παρ. 4β) 
1.22 Του Ν.4250/14 (74 Α΄) άρθρο 3 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Νοµικών Προσώπων  
         & Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) &  
           λοιπές προµήθειες»  
1.23 Του Ν.4257/14 (93 Α΄) άρθρο 4 και 63 « Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» 
1.24 Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) (του άρθρου 157)  « Μέτρα στήριξης και  
         ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες  
         διατάξεις»   
1.25 Του Ν.4524/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της  
         ελληνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα, το άρθρο πρώτο και ειδικότερα στην  
         υποπαράγραφο ΙΑ.3   
1.26. Του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2013 

(L335/14.12.2013, σελ 17) « για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» 

1.27. Του Π.∆.173/1990 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/10-04-1990) (των άρθρων 40 έως και 42) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

1.28. Του Π.∆.30/1996 Τις διατάξεις του του (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/02-02-1996) (άρθρου 100 παρ. 3) « 
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του νόµου µε τίτλο « Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 
των ισχυουσών διατάξεων για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

1.29. Του Π.∆.60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ « Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 

1.30. Του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10.07.2007) « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)», 
καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που 
αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.∆.  

1.31. Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 194 τ. Α/22.11.2010) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
µε τις σχετικές επεξηγηµατικές εγκυκλίους 

1.32. Του Π.∆.146/2010 (ΦΕΚ Α' 239) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» 
 
2. Τις αποφάσεις:  
 
2.1. Υπ’αριθµ. 2/5964/0026 (ΦΕΚ 1427/Β/22.10.2001) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών περί  
          «Αναπροσαρµογής χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95»  
2.2   Υπ’αριθµ.35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 

περί « Αύξησης των χρηµατικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη   
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων»  

2.3 Υπ’αριθµ. 2/3344/0026/11.01.2011 (Α∆Α:4ΑΛΤΗ-8Τ) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε 
θέµα « Καθορισµός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών 
του άρθρου 83 παρ.1 εδαφ. έκτο του Ν. 2362/1995»  

2.4 Υπ’αριθµ. Π1/2380/2012  (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012)  « Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων   
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών, Μεταφορών, και ∆ικτύων». Κ.Υ.Α των Υπουργών 
Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών –∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης –Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών και ∆ικτύων – Υγείας –∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη –Ναυτιλίας και Αιγαίου  

2.5.  Υπ’αριθµ. Π1/2390/16.10.2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2677 τ. Β΄/21.10.2013) « Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)  

2.6 Υπ’αριθµ 1675 µε αριθµ..πρωτ. 62759/1688/28-05-2015 & 1676 µε αριθµ. Πρωτ.  
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62760/1689/28-05-2015 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της 
δαπάνης µε ΑΑ Υ∆Ε 381/3-06-2015 & 382/3-06-2015 αντίστοιχα 

2.7 Υπ’αριθµ. 7/230/17-02-2015  και 9/654/28-04-2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας ∆ιεθνούς  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  
∆ιαγωνισµού  προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» προϋπολογισµού 119.722,42€ (ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
 

3. Τα έγγραφα:  
 

2.5 Υπ’αριθµ. πρωτ. Π1-3273/28-08-2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

2.6 Υπ’αριθµ. πρωτ. 74301/28-12-2010, εγκ. 46 του Τµήµατος Οικονοµικής ∆/σης ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης « Ρύθµιση 
θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010»  

2.7 Υπ’αριθµ. πρωτ. Φ 80020/οικ.8355/327/13/5/2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας « Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). 
Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους»      

2.15 Την αποστολή  (περίληψη της διακήρυξης), ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21-07-2015  ID: 2015-097001  

2.16 Την ανάγκη διενέργειας «∆ιεθνούς  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  ∆ιαγωνισµού προµήθειας Υγρών 
Καυσίµων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών» έτους 2015-2016 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Α)   την διενέργεια ∆ιεθνούς  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  ∆ιαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων και 

ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών έτους 2015-
2016 µε κριτήριο κατακύρωσης: α) για την προµήθεια καυσίµων  τη χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους 
την ηµέρα της παράδοσης του στο Ν. Γρεβενών)  

      β) για την προµήθεια ελαιολιπαντικών τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις % στην προϋπολογιζόµενη τιµή του κάθε είδους. 

 
Β) Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήµατος, µε σύντµηση προθεσµιών  ύστερα από  προθεσµία τουλάχιστον σαράντα (40) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία των Επίσηµων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της παρούσας δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο (2) 
ηµερήσιες τοπικές , σε µία (1) εβδοµαδιαία τοπική και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
 
Γ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ -ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Γ1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  Α.Φ.Μ.: 997769589 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ 
Κ.ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ ΤΕΡΜΑ                     
Τηλέφωνο: 2462353203  
Τηλεοµοιότυπος: 2462353214 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: a.tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr 
 
Γ2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ 
 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

  ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

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

24/07/2015  26/08/2015 

03/09/2015                  
& ΩΡΑ 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. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 « Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για διακόσιες δέκα (210) ηµέρες από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
παραπάνω αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 
∆) ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της 
παρούσας 

2. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
3. Συνεταιρισµοί µε αντικείµενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της παρούσας 
4. Κοινοπραξίες προµηθευτών 5.  

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένουη 
να υποβάλλουν προσφορά.  
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει  προσφορά για µία ή περισσότερες Οµάδες 
των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 4 & 5. 
 
Ε) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ – ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:  
Ε.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον 
σύνδεσµο « Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

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

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση 
των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,   
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 
• 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 (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) µε 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX 
Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  
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Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 

 
Ε.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
 
ΣΤ)    ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις εκατόν δεκαεννιά χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο  
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, (119.722,42€), σύµφωνα µε την 
παρούσα διακήρυξη και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει: α) τον Τακτικό Προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  

 
Ζ. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης 
και των παρακάτω παραρτηµάτων που επισυνάπτονται σε αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της : 

 

Γενικά Στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών Παράρτηµα Α 
Συµπληρωµατικοί γενικοί όροι Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Παράρτηµα Β 
Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή Παράρτηµα Γ 
Τεχνικές Προδιαγραφές Παράρτηµα ∆ 
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Παραρτήµατα Ε, ΣΤ 
Υποδείγµατα Εντύπου Οικονοµικής Προφοράς Παράρτηµα Ζ,Η,Θ,Ι 
Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης Παράρτηµα ΙΑ 

 

 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής 
της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2. περ. α του Π.∆. 118/2007, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 

 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π∆ 118/2007, 
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. 

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

 
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων και συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα Προµηθευτές (δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) εντός των ανωτέρω προθεσµιών, σε 
διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται. Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων 
απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 

 
Η. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ τ. Α΄163/Α΄/2009) και θα 
καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και 
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πριν την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Τα 
έξοδα δηµοσιεύσεως στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στην περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, τα εν λόγω έξοδα θα τους 
βαρύνουν αναλογικά. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος τα έξοδα δηµοσίευσης 
βαρύνουν την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 

 
Θ. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
www.grevena.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/pste και στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 
 
 

 
      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
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                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

     1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 

  
 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2015-2016 
 

  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα 
 

  Γρεβενών     
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προµήθεια     
 

ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ιεθνής  Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός µε 
 

  κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή   
 

  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 

  ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΙ∆ΩΝ (CPV) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η: CPV 09132100-4 
 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: CPV 09134200-9 
 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: CPV 09135100-5 
 

  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: CPV 09211000-1 
 

  
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η: 12.500λίτρα  
 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 15.000λίτρα  
 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 88.000 λίτρα 
 

  (ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ 4) 
 

  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 1.000 λίτρα  
 

  ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ  (5) 
 

  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

       
 

   
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 119.722,42 €     
 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕ Φ.Π.Α.  :  
 

       
 

  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95 : 7.807,62 € 
 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   : 12.897,70 € 
 

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : 94.017,10 € 
 

  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   : 5.000,00 € 
 

      
 

Φ.Π.Α. 23%      
 

  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: 1.  Τακτικός Προϋπολογισµός Περιφέρειας ∆υτικής 
 

  Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
 

  οικονοµικών ετών 2015 - 2016 όσον αφορά στις 
 

  Υπηρεσίες της Π.Ε. Γρεβενών 
 

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης 
ΕΡΓΟΥ     

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  Α. Η παράδοση των Υγρών Καυσίµων (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η , 
    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) θα γίνεται 
    τµηµατικά µέσα στο συµβατικό χρόνο παράδοσης ως εξής: 
    α) Στο πρατήριο του Προµηθευτή µέσω των αντλιών για την 
    Αµόλυβδη Βενζίνη και το Πετρέλαιο κίνησης & β) στην έδρα 
    της εκάστοτε ενδιαφερόµενης υπηρεσίας εντός των αποθηκών 
    της, µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή εντός 48 ωρών από 
    την παραγγελία για το Πετρέλαιο Θέρµανσης. 
    Β) Η παράδοση των Λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες των 
    Παραληπτριών Υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών εντός 48 ωρών 
    από την παραγγελία 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από την παρέλευση 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 τουλάχιστον σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία 
αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία των Επίσηµων 
Εκδόσεων των 

    Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
     

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της 

    εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 
    παρ. 2. περ. α του Π.∆. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο 
    τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 

    Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  ζητούνται  από  τους 
    ενδιαφερόµενους προµηθευτές, οι ως άνω συµπληρωµατικές 
    πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών 
    πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προφορών, εφόσον 
    έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής 
    της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 
    περ. α του Π∆ 118/2007, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα 
    άσκησης της εν λόγω ένστασης. 
   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/09/2015 & ώρα 15:00 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

      ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09/09/ 2015 & ώρα 10.00 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/07/2015 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 21/07/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  24/07/2015 
      ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ    

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  24/07/2015 

24/07/2015 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΤΥΠΟ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
  

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ
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2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΡΑ 
 

ΚΑΥΣΙΜΑ  
 

(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 
 

 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
 

επί τοις % που υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη 
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

 

κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την 
ηµέρα της παράδοσης του στο Ν. Γρεβενών) 

 

     
 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ            
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ:        
 

      
 

  
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 
 115.500 ΛΙΤΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ   

. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:  114.722,42€      
 

 1.  Τακτικός Προϋπολογισµός Περιφέρειας ∆υτικής 
 

  Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
 

  οικονοµικών ετών 2015 - 2016 όσον αφορά στις 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  Υπηρεσίες της Π.Ε. Γρεβενών   
 

   
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: ΕΝΑ ΕΤΟΣ      
 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  
 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ:      
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΩΝ ΚΑΙ  
 

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΩΝ  

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ :        
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   
 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:        
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                             
(2% επί της αξίας της προεκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ) 

126,95€ + 209,72€ + 1.528,73€  = 

1.865,40€ 
  

 

 

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 ∆ΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
 

 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ Κ.ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ - ΓΡΕΒΕΝΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 2462353203 
 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ: 2462353214 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
a.tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr 
 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡ. 38 ΤΟΥ Π.∆. (118/2007) 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 09/09/2015 & ώρα 10.00 - ∆ιαδικτυακή πύλη 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
 ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ:  
 

 
 

3. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ: 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ επί τοις % που υπολογίζεται επί των 
 

 προϋπολογιζόµενων τιµών) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ:  
 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.000,00€ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: 
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ : ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                             
(2% επί της αξίας της προεκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης) 

81,30€ 
  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 ∆ΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
 

 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ - ΓΡΕΒΕΝΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 2462353203 
 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ: 2462353214 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: a.tziouvaras@grevena.pdm.gov.gr 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡ. 38 ΤΟΥ Π.∆. (118/2007) 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 09/09/2015 & ώρα 10.00 - ∆ιαδικτυακή πύλη 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
 

 ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄  

Α/Α Είδος προµήθειας Ποσότητα  

λίτρα 

Ενδεικτική 

τιµή µονάδος 

∆απάνη 

1 Βενζίνη Αµόλυβδη  12500 0,50781 6.347,66 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.347,66 

   ΦΠΑ 23% 1.459,96 

   ΣΥΝΟΛΟ 7.807,62 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ 
126,95 

 

ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄  

 

Α/Α Είδος προµήθειας Ποσότητα  

λίτρα 

Ενδεικτική 

τιµή µονάδος 

∆απάνη 

1 Πετρέλαιο κίνησης 15000 0,699 10.485,93 

   ΣΥΝΟΛΟ 10.485,93 

   ΦΠΑ 23%    2.411,77 

   ΣΥΝΟΛΟ  12.897,70 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ 
209,72 

 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄  

 

Α/Α Είδος προµήθειας Ποσότητα  

λίτρα 

Ενδεικτική 

τιµή µονάδος 

∆απάνη 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 88000 0,8685 76.436,67 

   ΣΥΝΟΛΟ 76.436,67 
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   ΦΠΑ 23% 17.580,43 

   ΣΥΝΟΛΟ 94.017,10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ 
1528,73 

 

 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ∆΄ 

 

Α
/Α

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΙΝΤΟΣ 

ΜΟΝΑ∆Α  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ lt 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 

lt 3,60 120,00 432,00 

2 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

lt 4,4408 50,00 222,04 

3 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 

lt 3,40 160,00 544,00 

4 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

lt 3,80 130,00 494,00 

5 
ΛΑ∆Ι ΚΟΚΚΙΝΟ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
lt 8,20 90,00 738,00 

6 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
lt 3,30 200,00 660,00 

7 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 

75/90 
lt 3,90 50,00 195,00 

8 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 

80/90 
lt 3,90 200,00 780,00 

 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.000 4.065,04€ 

    

ΦΠΑ 23% 
934,96 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄ 
2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΦΠΑ 

81,30€ 
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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) « 
Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆ 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07. 

 
1.2 Περιεχόµενο προσφορών   
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη « Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. 
 
1.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου   
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον 
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους,  εγκαίρως και  
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf (ελλ.: 
µορφή φορητού εγγράφου) σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το 
N.4155/2013(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
 
1.2.1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από 
αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Το ποσό της εγγυητικής συµµετοχής είναι δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και του υποδείγµατος του 
Παραρτήµατος Ε΄ θα απορρίπτεται ως Απαράδεκτη. 
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1.2.1.1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία 
δηλώνεται ότι:  
1. Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 
 
 
Α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, ήτοι : 
 
i)       συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της   

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48),   

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της   
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  

v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,   
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο,  την υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλουν :  
α)    οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε., 
β)    ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε., 

και  
γ)    σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  

 
1.2.1.1.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται 
ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :  
α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη   
διαδικασία. 

β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.  2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  
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γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση.  
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 

ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε. ∆εν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν 
τελούν υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.  

 
 
δ.  Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους  
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο 
είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).  
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους , 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .  

στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 
πληροφορίες αυτές.  

ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς.  

η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .  
ι.  Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή /  

έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης –αξιολόγησης 
προσφορών.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.  
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
1.2.1.1.4 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/2007,   
εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
 
1.2.1.1.5 Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 
συγκεκριµένα:   

1. ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία 
έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο 
αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

 
2. Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ.  

 
3. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις 

µεταβολές του 
 

4. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου 
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5. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 
Ειδικότερα, για τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), για τον πρόεδρο του ∆.Σ. για 

Συνεταιρισµό, ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (II) παρ. (i). Για την περίπτωση του 
Συνεταιρισµού να δηλώνεται ότι λειτουργεί νόµιµα. 
 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, που θα αναγράφονται : Ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση 
και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (παρ. 4 του άρθρου 8), στην οποία θα αναφέρουν 
ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων και τα όρια 
τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα 
προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του 
Π∆ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως 
άνω. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση.  
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου « ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 

1.2.1.2 Τεχνική προσφορά  
  

Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
 
1.2.1.2.1 Η Τεχνική 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. (ελλ.: µορφή φορητού 
εγγράφου).  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (Ι∆ΙΩΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ). 
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Τυχόν στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση.  
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου « ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
1.2.2  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη « Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή).  
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο   
«Οικονοµική Προσφορά».  
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος.  
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf (ελλ.: µορφή 
φορητού εγγράφου), 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 (ελλ.: µορφή 
φορητού εγγράφου).   
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία Μαζί µε την Οικονοµική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) και προσκοµίζεται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
και Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, για κάθε Προσφερόµενο Είδος ξεχωριστά, µε βάση το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄, Η΄, Θ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της παρούσας. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
 
1.2.2.2 Τιµές 
  
1.2.2.2.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και για παράδοση των 

ειδών ελεύθερων µέχρι και εντός των διευθύνσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α΄   

1.2.2.2.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά   
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.2.2.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως  
απαράδεκτες. 

 
1.2.2.1.6 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  
 
1.2.2.2.7. Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή κάθε είδους δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
την προϋπολογισθείσα δαπάνη του είδους. 
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1.2.2.2.8 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν   
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των 
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς .   
1.2.2.2.9 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά.  
 
1.2.2.3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Π.∆. 118/2007)- ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
 Α. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Βενζίνη Αµόλυβδη 95, Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρµανσης)  
 
α) Οι τιµές που θα δοθούν θα αναφέρονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 40 & 41 του Π.∆. 173/1990, στην εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη µέση 

τιµή λιανικής πώλησης επί των τιµών των πρατηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ως 

κριτήριο δε κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίστηκε αυτό της χαµηλότερης τιµής (υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα της παράδοσής του).  
β) Οι ανωτέρω τιµές µέσης λιανικής πώλησης θα είναι εκείνες που θα πιστοποιούνται από το 
Τµήµα Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών και θα προκύπτουν µεταξύ της 
ανώτερης και της κατώτερης λιανικής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα χορήγησης αυτού. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται χαρακτηριστικά 
πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν θα 
υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά θα λαµβάνεται υπόψη η αµέσως 
προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη). Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποίησης της µέσης 
λιανικής τιµής πώλησης από την παραπάνω υπηρεσία, ως τιµή θα λαµβάνεται η εγγύτερη 
πιστοποιηθείσα µέση λιανική τιµή πώλησης η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από 15 ηµέρες 
πριν ή µετά την παράδοση.  
γ) Ο µειοδότης υποχρεούται να τηρεί τις Αγορανοµικές ∆ιατάξεις και τον Αγορανοµικό Κώδικα. 
δ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
ε) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερµένη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 
1.2.2.3.2. Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 
α) Οι τιµές που θα δοθούν για τα λιπαντικά θα αναφέρονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) που υπολογίζεται επί των προϋπολογιζόµενων τιµών) στο σύνολο. 
β)Ο µειοδότης υποχρεούται να τηρεί τις Αγορανοµικές ∆ιατάξεις και τον Αγορανοµικό Κώδικα. 
γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
δ) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερµένη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
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1.2.2.3.3. ΓΕΝΙΚΑ 
  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τα ανωτέρω ως εξής: 

α) Για παράδοση όλων των βενζινών και του πετρελαίου κίνησης στο πρατήριό τους µέσω 
των αντλιών για τα οποία µπορεί να προσφερθεί διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 
καύσιµου.  

β) Για παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης στις αποθήκες των υπηρεσιών για το οποίο 
µπορεί να προσφερθεί διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης.  

γ) Για παράδοση των λιπαντικών στις αποθήκες των υπηρεσιών για τα οποία µπορεί να 
προσφερθεί διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης. 

δ) Η προσφορά µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες οµάδες από τα είδη της παρούσας και 
για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 

ε) ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται µόνο για µέρος µόνο των 
ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου της οµάδας.  

στ) ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται µόνο για κάποιο είδος 
λιπαντικού ή µέρος µόνο των ποσοτήτων των λιπαντικών. 
 

 
1.2.2.3.4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007) 
 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του 
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 της προµήθειας, 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.   
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 του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

 
1.2.2.4. Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις 
 

Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής και µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής µετά τη διεκπεραίωση κάθε 
παραγγελίας.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή του µειοδότη προµηθευτή είναι τα παρακάτω: 
 
- Πρωτόκολλο Παραλαβής -Αποδεικτικό εισαγωγής του 
υλικού στην αποθήκη του φορέα 
-Τιµολόγιο του προµηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη « 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». - Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.  
-Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ



[24] 

 

τον έλεγχο και την πληρωµή.  
-Στα ανωτέρω δικαιολογητικά και στην πρώτη πληρωµή θα επισυναφθεί ολόκληρος ο οικείος 
φάκελος της ∆ηµοπρασίας.  

Τα έξοδα µεταφοράς και η παρακράτηση του φόρου 1% επί της καθαρής αξίας βαρύνουν 
τον προµηθευτή. 

Η Κράτηση 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Χ 3% Χαρτόσηµο ΕΑΣ και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου ΕΑΣ 
επί όλου του προηγούµενου ποσού, µε το κόστος δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς 
και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού βαρύνουν τον 
προµηθευτή.  

Η πληρωµή της αξίας των υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης, αµόλυβδη βενζίνη, 
πετρέλαιο κίνησης) & των ελαιολιπαντικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του Κώδικα 
∆ηµοσίου Λογιστικού (Ν.4074/2014) από τις παραλήπτριες υπηρεσίες σε βάρος των πιστώσεων 
των προϋπολογισµών τους που υποχρεούνται να εγγράψουν στον προϋπολογισµό τους 
οικονοµικού έτους 2015-2016 ως εξής:   

α) Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών : 119.722,42 €  
και θα πραγµατοποιείται εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 
118/2007 (Π.∆.). 
Οι Υπηρεσίες δεν υποχρεούνται στην καταβολή τόκων υπερηµερίας για καθυστέρηση πληρωµής, 
σύµφωνα µε την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω µη µεταβίβασης 
έγκαιρα των απαιτουµένων πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

 
1.2.3 Ρήτρα περιεχοµένου 

  
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 
των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής 
της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 
 
Επισηµαίνεται ότι : 
 
• 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.   

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες δέκα (210) ηµέρες, προσµετρούµενες από 
την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος   
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.   

• Ο χρόνος παράδοσης των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.   

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
• Μετά την υποβολή 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 την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.   
• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση της παραγράφου 7 α της 

παρούσας (ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) κατά της   
διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
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πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 
ανωτέρω όρους.Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή του στον 
διαγωνισµό.  

• 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 την 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. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Π.∆.. 118/2007.   

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικά 
στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειµένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι 
όροι του άρθρου 45, παρ. 2 και άρθρου 46, παρ. 3 του Π.∆. 60/2007»  

 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

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

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00, µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 

των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 
στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά - Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων « Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

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 υπό-φακέλων των προσφορών.   

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό-φακέλων 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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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε 
µορφή αρχείου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) και σε φάκελο µε σήµανση « ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

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

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :  
 

4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση 
της ως άνω παραγράφου 4 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι   

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),   

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),   

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48),  

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη   
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  

ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.   

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf 
(ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω παραγράφου 4 ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  
 
4.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω παραγράφου 4 ειδοποίησης , είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
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επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 
4.1.1.2 και 4.1.1.3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
4.1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
 
4.1.2. Οι αλλοδαποί :  
 

4.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω 
παραγράφου 4.1.1.1. 
4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατάπερίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
 
4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
 
4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,   
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 
4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
4.1.3.  Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 
 
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.  
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής   
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,  των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE , τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού 
προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
 
4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4. έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.  2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν   
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  
 
4.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν. 3588/2007 (Α΄153).  
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4.1.3.4. 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.E. 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 αδικήµατα της περίπτωσης (1) 
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.   
4.1.3.5. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆., εκδίδονται, όσον αφορά στην 
κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της αιρετής Περιφέρειας, 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 στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

 
4.1.4. Οι συνεταιρισµοί :  
 
4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6   
του Π.∆.118/2007.  
 
4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) & (3) του εδαφ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007 εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδαφ. 
β της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. (Π.∆. 118/2007), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007.  
 
4.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
 
4.1.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :   
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. 
 
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα 
του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον 
Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων 
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ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του 
συστήµατος) να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 
20 ηµερών της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως 
κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.  
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) εντός είκοσι 
(20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια 
υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως 
ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 
ταχυδροµείου. 
 
4.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
  
4.2.1. Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, που θα αναγράφεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση,    

4.2.2. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.   
4.2.3. Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή 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 µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού 
εγγράφου) και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου « ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
 
6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ (ΓΕΝΙΚΑ)  

  
• Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και   

δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως 
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επόµενη προσφορά µε τη Χαµηλότερη Τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει 
και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη προσφορά µε τη 
Χαµηλότερη Τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει         
ηλεκτρονικάκαιπροσκοµίζει,σύµφωνα  µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

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

της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007 ή ο υπόχρεος 
προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει   
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα   
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα 
αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆   
118/2007.  

 
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών 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 Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών. Σε περίπτωση που τα   
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν συµπληρωθούν από το 
συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από 
το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 και το Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ 173/Α’). Ενστάσεις - Προσφυγές 
υποβάλλονται:  
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς 
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
(ενδικοφανής προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 
που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο 
προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α 
του Π.∆. 118/2007. 
 
 

  
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής: 
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:  
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο, εκδίδει τη 
σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού.  

ΑΔΑ: 6ΩΛΖ7ΛΨ-Θ6Ψ



[31] 

 

 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή   
οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 
του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται  
Η σχετικήαπόφασηµετάαπόγνωµοδότηση αυτού  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.  
  
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.   
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, 
ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο, εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων.  
  
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8

α
 του παρόντος Π.∆. 

118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 
προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών.   
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 
όργανο, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο, εκδίδει τη σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριηµέρου 
προθεσµίας.   
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερµένους, δε γίνονται δεκτές.   
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.   
5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.   
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.   
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας των εν λόγω ειδών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε 
αιτία").  
  

ε) Επίσης προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τον Ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση 
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».  
 
Οι Ενστάσεις -Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Οικονοµικούς Φορείς, σύµφωνα µε 
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την κείµενη νοµοθεσία άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 και Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), 
µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: 
µορφή φορητού εγγράφου) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς Φορείς – χρήστες µε τη διαδικασία που ορίζεται από το 
TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007 και µετά τις 
σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών που εκδίδει η αναθέτουσα 
αρχή, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού εγγράφου) και σε φάκελο µε 
σήµανση « ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον 
προσφέροντα εντός τριών  
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία (όπως αναφέρεται παραπάνω).  
8.2. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και µετά την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών (σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή) του προσφέρων στην αρµόδια υπηρεσία, 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση. 
 
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –  ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007) 
 

9.1  Στον  προµηθευτή,  στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση,  αποστέλλεται σχετική  
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. Τα είδη που έχουν κατακυρωθεί                                                                  
β. Την τιµή. 
γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης, καθώς και µε το 
σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  
δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
9.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  
9.3. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 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.   
9.4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή 

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.   
9.5. Εάν ο προµηθευτής 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 15 της παρούσας διακήρυξης.  
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10. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007) 
 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας των υγρών καυσίµων. 
β. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός προµηθευτής να 
επιλεγεί ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.  
γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή 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 ΙΙ των περ. α΄ και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.  
στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µόνο εάν συντρέχουν λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 

 
 
11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
11.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  (ΝΟΜΟΣ 4281/2014, ΑΡΘΡΟ 157) 
 

11.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
 
 
11.1.2. Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
  
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  
εκτός Φ.Π.Α.    
∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του 
ως άνω απαιτούµενου ποσοστού 2%.  
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 έκδοσής της,  
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή 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).   
στ. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως.  
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ΙΙ. 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.  
ΙΙΙ. 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 
προµηθευτή από την Υπηρεσία.  
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 
 
 
11.1.3.Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  τηςσύµβασης  
 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της  
συνολικής κατακυρωθείσας αξίας, εκτός 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 προµηθευτή 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.  
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.   
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µ ελών της ένωσης.   
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.  
 
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄. 
 
 
 
 
 
11.2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 
Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά µέσα στον συµβατικό χρόνο παράδοσης 
ως εξής:   
α)  Στο πρατήριό τους µέσω των αντλιών για  τα υγρά καύσιµα ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 95,   
Πετρέλαιο κίνησης β) Στην έδρα της εκάστοτε ενδιαφερόµενης υπηρεσίας και εντός των αποθηκών 
της, µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή µέσα σε 48 ώρες από την παραγγελία για το πετρέλαιο 
θέρµανσης και των λιπαντικών.   
Γ) Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στις αποθήκες των παραληπτριών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ευρυτανίας  
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Η ποιότητα των υγρών καυσίµων και των λιπαντικών θα είναι σύµφωνη προς τις προδιαγραφές 
του Γ. Χ. Κ.   
Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια υλικό δεν παραδοθεί µέσα στα χρονικά όρια που 
παρέχονται στον προµηθευτή ή δεν αντικατασταθεί αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις των άρθρων του Π.∆. 118/2007.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προµηθευόµενων υγρών καυσίµων και λιπαντικών θα 
γίνεται από επιτροπές που θα συσταθούν µε ευθύνη των παραληπτριών υπηρεσιών.   
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προµήθεια υγρών καυσίµων, για την οποία 
όµως δεν ευθύνεται ο προµηθευτής (π.χ. απεργίες κλπ.), ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
προµηθεύει τις υπηρεσίες µε υγρά καύσιµα κατά προτεραιότητα. Εάν στην παραπάνω περίπτωση 
καθίσταται αδύνατη η προµήθεια µε υγρά καύσιµα, τότε παρέχεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες να 
προµηθεύονται υγρά καύσιµα από το ελεύθερο εµπόριο.   
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από τΙς ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται 
τόσο στις υπηρεσίες της Π.Ε. Γρεβενών κατά τις κείµενες διατάξεις.  
 
11.3.  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007)  
 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄). 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. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, 
ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών.   
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, 
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η 
απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.   
4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
 
11.4.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1) Η σύµβαση που θα υπογραφεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11.3 της παρούσας θα 
ισχύει από την υπογραφή της και για ένα χρόνο ύστερα από κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών.  

2) Ο Προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση κατάργησης ιδρυµάτων κλπ. ή 
µεταφοράς τους σε άλλο µέρος οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύµβασης διακόπτεται 
µε απόφαση της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Προµηθειών.  
 
11.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης,  ο προµηθευτής  
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

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

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 
τα µέλη της ένωσης. 
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11.6 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 όνοµά 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.   
2. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν 
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. 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 Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που 
διενεργεί το διαγωνισµό. 

 
11.7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια ΠΕ Γρεβενών, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
11.8. ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Οι υπηρεσίες µας που συστεγάζονται µε άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να 
προµηθεύονται πετρέλαιο θέρµανσης από τον προµηθευτή της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, µόνο στην 
περίπτωση που αυτή έχει επιτύχει καλύτερη προσφορά κατά το διαγωνισµό της. 

 

 
11.9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
 
11.10 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Π.∆ 118/2007. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Βενζίνη Αµόλυβδη 95, Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρµανσης) – ΤΗ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
1. Για την επιλογή της προσφοράς µε κριτήριο τη Χαµηλότερη Τιµή αξιολογούνται µόνο οι   
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
∆ιακήρυξης.  
 
2. Η προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή είναι εκείνη που παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης του είδους τη µέρα της παράδοσής του.  
 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 
1. Για την επιλογή της προσφοράς µε κριτήριο τη Χαµηλότερη Τιµή αξιολογούνται µόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
∆ιακήρυξης.  
 
2. Η προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή είναι εκείνη που παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται επί των προϋπολογιζόµενων τιµών.    

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

 
                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  
Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

• Η ποιότητα , οι προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου καυσίµων θα πρέπει να καλύπτουν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία για τα Καύσιµα.   

• Η ποιότητα των υγρών καυσίµων και των λιπαντικών θα είναι σύµφωνη προς τις 
προδιαγραφές του Γενικού Χηµείου του Κράτους.  

• Τα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή.  
• Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προµηθευόµενων υγρών καυσίµων και λιπαντικών 

θα γίνεται από επιτροπές που θα συσταθούν µε ευθύνη των παραληπτριών υπηρεσιών.   
• Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγµάτων που θα λαµβάνονται θα γίνεται 

από το Γενικό Χηµείο του Κράτους.  
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Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

A/A 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 

ΜΟΝΑ∆Α  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Λίτρων/κιλών) 

1 
 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 
lt 120,00 

2 
 
 

 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
lt 50,00 

 
3 
 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

DIESEL 
lt 160,00 

4 
 

 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
lt 130,00 

 
5 
 
 

ΛΑ∆Ι ΚΟΚΚΙΝΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ lt 90,00 

6 
 
 

ΥΓΡΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
lt 200,00 

7 
 
 
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 75/90 lt 50,00 

8 
 
 
 
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 80/90 lt 
200,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.000 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Ονοµασία Τράπεζας__________________ 
Κατάστηµα____________________  
(∆/νση οδός - αριθµός ΤΚ FΑΧ) Ηµεροµηνία έκδοσης_______________ 

ΕΥΡΩ_________  
Προς: Το Τµήµα Προµηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τέρµα Κωνσταντίνου 

Ταλιαδούρη, ∆ιοικητήριο, ΤΚ 51100, Γρεβενά 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ_______ 
 
• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 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 _______________201__ για την προµήθεια (υγρών καυσίµων) ή (ελαιολιπαντικών) ή 
(και τα δύο) {ανάλογα την προσφορά που θα δώσει) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Γρεβενών σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 5/2015 ∆ιακήρυξη σας.   

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.   

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας,   
ολική ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 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 απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά 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 Τράπεζά µας.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως αναφέρεται σχετικά στη ∆ιακήρυξη. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΣΤ΄ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας__________________ 
Κατάστηµα____________________  
(∆/νση οδός - αριθµός ΤΚ Τηλεοµοιότυπος) Ηµεροµηνία έκδοσης_______________ 

   ΕΥΡΩ_________  
Προς: Το Τµήµα Προµηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τέρµα Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, 

∆ιοικητήριο, ΤΚ 51100, Γρεβενά 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ_______ 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ___________(ολογράφως και αριθµητικώς) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας υπέρ της εταιρείας_________________________________________________  
∆/νση___________________________ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύµβασης, 
που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια (υγρών καυσίµων) ή (ελαιολιπαντικών) ή (και τα 
δύο) {ανάλογα την προσφορά που θα δώσει) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 5/2015 ∆ιακήρυξη σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2%  
της συµβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας _____________ ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

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

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή 
της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 
 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ΄ 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 
(Αµόλυβδη Βενζίνη 95) 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   :  
ΑΦΜ : 
∆.Ο.Υ. : 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ : 
 
Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Γρεβενών 

(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 05/2015) µε τίτλο: «∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  ∆ιαγωνισµός προµήθειας 

Υγρών Καυσίµων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Γρεβενών» και αναφέρεται στην προµήθεια των παρακάτω ειδών : 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗ ΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ( %)
 

 

 

ΟΜΑ∆Α 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Αριθµητικά Ολογράφως 

 

Α 

Αµόλυβδη 95 ή 
Unleaded 95 

12.500 λίτρα   

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

 
Η προσφορά ισχύει για διακόσιες δέκα  (210) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού. 
 
 
 

Γρεβενά…………/……./ 2015 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού 
εγγράφου) το οποίο θα προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Η΄ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄                  
( Πετρέλαιο Κίνησης) 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   :  
ΑΦΜ : 
∆.Ο.Υ. : 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ : 
 
Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Γρεβενών 

(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 05/2015) µε τίτλο: «∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  ∆ιαγωνισµός προµήθειας 

Υγρών Καυσίµων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Γρεβενών»  και αναφέρεται στην προµήθεια των παρακάτω ειδών : 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗ ΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ( %)
 

 

 

ΟΜΑ∆Α 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Αριθµητικά Ολογράφως 

 

Β 

Πετρέλαιο 
Κίνησης ή Diesel 

15.000 λίτρα   

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

 
Η προσφορά ισχύει για διακόσιες δέκα  (210)  ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού. 
 
 
 

Γρεβενά…………/……./ 2015 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού 
εγγράφου) το οποίο θα προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Θ΄ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄                
( Πετρέλαιο Θέρµανσης) 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   : 
ΑΦΜ : 
∆.Ο.Υ. :  
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ. : 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ : 
 
Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Γρεβενών 
(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 5/2015) µε τίτλο: : «∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  ∆ιαγωνισµός προµήθειας 
Υγρών Καυσίµων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών» και αναφέρεται στην προµήθεια των παρακάτω ειδών :
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗ ΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ( %)
 

 

 

ΟΜΑ∆Α 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Αριθµητικά Ολογράφως 

 

Γ 

 

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

 

88.000 λίτρα 

  

 
 
 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα.  

Η προσφορά ισχύει για διακόσιες δέκα  (210)  ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 
 

 
Γρεβενά …………/……./ 2015 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 

 
 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς. ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού 
εγγράφου) το οποίο θα προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι΄ 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄                                                                   

( Λιπαντικά) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ   :  
ΑΦΜ : 
∆.Ο.Υ. : 
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ: 

 
Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Γρεβενών 
(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 5/2015) µε τίτλο: : «∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός  ∆ιαγωνισµός προµήθειας 
Υγρών Καυσίµων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών»   και αναφέρεται στην προµήθεια των παρακάτω ειδών : 

 
Ποσοστό (%) έκπτωσης επί του 

προϋπολογιζόµενου ποσού A/A 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 

ΜΟΝΑ∆Α  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Λίτρων/κιλών) Αριθµητικώς Ολογράφως 

1 
 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL 
lt 120,00 

  

2 
 
 

 

ΛΑ∆Ι 15/40 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

lt 50,00 

  

 
3 
 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL 
lt 160,00 

  

4 
 

 

ΛΑ∆Ι 20/50 ΓΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

lt 130,00 

  

 
5 
 
 

ΛΑ∆Ι ΚΟΚΚΙΝΟ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 
lt 90,00 

  

6 
 
 

ΥΓΡΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
lt 200,00 

  

7 
 
 
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 75/90 lt 50,00 
  

8 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 80/90 lt 200,00   

ΣΥΝΟΛΟ 1.000   
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∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι 

ανεπιφύλακτα.  
Η προσφορά ισχύει για διακόσιες δέκα  (210)  ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού. 
 
 
 
 
 

 
Γρεβενά …………/……./ 2015 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς. ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf (ελλ.: µορφή φορητού 
εγγράφου) το οποίο θα προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΑ΄ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ H  ΑΡΙΘΜ____/201___, ποσού………..€ 
 

Για την προµήθεια υγρών καυσίµων ____________των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών για ένα έτος.  

Στην Κοζάνη σήµερα την ______________________ ηµέρα της εβδοµάδας _________, οι 
υπογραφόµενοι:  

α) Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που 
εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή την Περιφερειακή Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας  

β) _____________________________ κάτοικος ________, εκπρόσωπος της __________ - 
Πρατήριο υγρών καυσίµων, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:  

Στις ________________ 201__ διενεργήθηκε ηλεκτρονικός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός 
από την αρµόδια κατά ΠΕ Επιτροπή _____________________ στο Τµήµα Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα 
έτος από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2015 διακήρυξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Γρεβενών που κατακυρώθηκε µε την αριθµ  ________________________απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας στο όνοµα τ____________________ 
Πρατήριο υγρών καυσίµων το αποτέλεσµα του παραπάνω διαγωνισµού.  

Ύστερα από αυτά ο κ. Ευάγγελος Σηµανδράκος µε την παραπάνω αναφερόµενη ιδιότητά του 
αναθέτει στ_____________________ - Πρατήριο υγρών καυσίµων που ονοµάζεται στο εξής « 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» και αναλαµβάνει την προµήθεια των παρακάτω ειδών µε τους εξής όρους και 
συµφωνίες: 
 
 

Ά ρ θ ρ ο 1
ο
 

 
ΕΙ∆ΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει όλες τις υπηρεσίες µε τις απαραίτητες ποσότητες υγρών 
καυσίµων______ λίτρα (θα αναγραφούν οι ποσότητες ανά είδος καυσίµου και η υπηρεσίες) καθώς και 
των ανάλογων λίτρων ή κιλών των λιπαντικών της διακήρυξης. 
 

Ά ρ θ ρ ο 2ο  
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

Η ποιότητα των προµηθευόµενων υγρών καυσίµων πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή των 

παραγοµένων από τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια. Η συσκευασία και το είδος των λιπαντικών θα πρέπει 
 
να είναι αυτό που αναφέρεται στον σχετικό πίνακα της διακήρυξης. 
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Ά ρ θ ρ ο 3
ο
 

 
ΤΙΜΗ-ΕΚΠΤΩΣΗ 
  

Η έκπτωση για τα υγρά καύσιµα θα υπολογίζεται επί της νόµιµα διαµορφούµενης µέσης 
λιανικής τιµής κατά την ηµέρα χορήγησης του είδους (σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.2.3.1 των 
όρων της διακήρυξης).  

Η έκπτωση για τα λιπαντικά θα υπολογίζεται επί της προϋπολογιζόµενης τιµής (σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1.2.2.3.2 των όρων της διακήρυξης).  

Η τιµή που θα προκύπτει µετά την αφαίρεση της έκπτωσης βαρύνεται µε Φ.Π.Α.  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή και η παρακράτηση 1%, βαρύνει τον 

προµηθευτή επίσης. 
Ο ανωτέρω προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί τον Αγορανοµικό Κώδικα και τις  

Αγορανοµικές ∆ιατάξεις. 

 

Ά ρ θ ρ ο 4
ο
 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει µε µέριµνα και δαπάνες του τις αναγκαίες 
στις παραπάνω υπηρεσίες ποσότητες υγρών καυσίµων και λιπαντικών, ανάλογα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες τους χωρίς άλλη επιβάρυνση ύστερα από ειδοποίηση πριν από 48 ώρες από την υπηρεσία 
προς την προµηθεύτρια. 

Τα ανωτέρω καύσιµα _______________________θα παραδίδονται ________.  
Τα ανωτέρω λιπαντικά ……………………………     θα παραδοθούν ……………….. 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από σήµερα και λήγει την_______________, µπορεί δε να 

παραταθεί για διάστηµα τριών µηνών (3) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 11.4 
των όρων της διακήρυξης. 

 
Ά ρ θ ρ ο 5

ο
 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η παραλαβή των καυσίµων και των λιπαντικών θα γίνεται από επιτροπές παραλαβής που θα 
συσταθούν µε µέριµνα των παραληπτριών υπηρεσιών.   

Η πληρωµή της αξίας των υγρών καυσίµων και λιπαντικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις   
∆ιατάξεις του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού από τις παραλήπτριες υπηρεσίες και θα πραγµατοποιείται 
εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007.  

Το τιµολόγιο για τα υγρά καύσιµα θα είναι θεωρηµένο για το κανονικό της τιµής από το Τµήµα 
Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

 

Ά ρ θ ρ ο 6
ο
 

 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Σε περίπτωση που το υπό προµήθεια υλικό δεν παραδοθεί µέσα στα χρονικά όρια που 

παρέχονται στον προµηθευτή ή δεν αντικατασταθεί αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις των άρθρων του Π.∆. 118/2007.   

Οι παραπάνω κυρώσεις κατά της χορηγήτριας είναι άσχετες προς την άσκηση ποινικής 
δίωξης, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκηµα, ως και κάθε άλλη 
αξίωση του ∆ηµοσίου και της προµηθεύτριας που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο. 

 
Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα κατά της προµηθεύτριας από την Επιτροπή Προµηθειών και οι 

καταλογισµοί για κάθε άλλη ζηµία που προξενήθηκε από αυτή στο ∆ηµόσιο, ως και κάθε άλλη κατά 
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της προµηθεύτριας απαίτηση τούτων θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούνται αυτή ή από την 
εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που έχει κατατεθεί ή θα βεβαιώνεται ως  
∆ηµόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, το εκλεκτικό δε δικαίωµα για αυτό 
ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
 

Άρθρο 7
ο
  

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

∆ικαστήρια της ΠΕ Γρεβενών, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

Ά ρ θ ρ ο 8
ο 

 
Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας  ο  προµηθευτής  κατέθεσε  την  µε  αριθµ. 

___________________εγγυητική επιστολή __________________αξίας ________€. 
Η εγγυητική επιστολή θα αποδοθεί µετά την τελική εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 

Ά ρ θ ρ ο 9
ο
 

 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα 
από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια αντίτυπα από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών,  το δε άλλο πήρε ο προµηθευτής. 

 

Οι Συµβαλλόµενοι 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
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