
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/22-11-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  238/2011 

ΘΕΜΑ:  Καθορισµός όρων διενέργειας ανοικτού- διεθνούς διαγωνισµού –
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια υγρών καυσίµων & 
ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Μονεµβασιάς.   
       Στους Μολάους, σήµερα, την  22-11-2011  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  25797/16-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                 Κανείς         

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                            

3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.Λύρας Χαράλαµπος 

6.Μαρούσης Χαράλαµπος 

 

7.Χαραµής Αντώνης                                      

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
 

Ο Πρόεδρος της ΟΕ  εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ενηµέρωσε τα µέλη , ότι  για την κάλυψη των αναγκών του δήµου, απαιτείται η 
προµήθεια καυσίµων & ελαιολιπαντικών  για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου 
για ένα έτος,  µε  τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην από 16-11-2011 
τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου  και ως εκ τούτου πρέπει η ΟΕ να 
προβεί στην κατάρτιση των όρων για την δηµοπράτηση της προµήθειας. 
  Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 
α) Την περίπτωση ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
β) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας των 

καυσίµων και ελαιολιπαντικών για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς. 



γ)Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 
 

     
Ο µ ό φ ω ν  α    α π ο φ  α σ ί ζ  ε ι 

 

Α.Α.Α.Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό ποσού 355.431,23 €  (µε ΦΠΑ) για την προµήθεια καυσίµων& 
ελαιολιπαντικών για ένα έτος 

Β. Η διενέργεια της προµήθειας θα γίνει µετά από ανοικτό-διεθνή δηµόσιο 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης όπως αυτές προσδιορίζονται από την ∆/νση Εµπορίου . 

Γ. Η προµήθεια θα γίνει σε βάρος  των Κ.Α. του υπό σύνταξη 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2012. 

∆.  Καθορίζει του όρους του ανοικτού-διεθνούς  διαγωνισµού, ως ακολούθως: 
 
 

      ΆΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. 
Ο. Τ. Α.)». 

• Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «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. 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α’) 
∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 
335). 

• Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας……δηµοσίων 
συµβάσεων». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις». 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο 
κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη 



βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και 
µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003). 

• Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 

• Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00). 
 

 
ΆΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η ∆ιακήρυξη 
2. Το τιµολόγιο προσφοράς 
3. Ο προϋπολογισµός προσφοράς 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
5. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 
ΆΡΘΡΟ 3ο 

Αναθέτουσα αρχή - χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
 

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ  230 52 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2732 360 542 – 572 
ΦΑΞ:  2732 360 556 
e-mail: papageo@monemvasia.gr 
1.2 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Μονεµβασιάς 
(Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52)  , σε χρόνο που θα καθορισθεί µε την διακήρυξη 
∆ηµάρχου, διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις 
προσφορές αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι 
προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 14:00. 
 Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα που θα 
καθορισθεί είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 

Επιτροπή διαγωνισµού - Πληροφορίες 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα οριστεί µε Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου. 
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε το 
διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µε δαπάνες 
τους εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
Τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, παραδίδονται ή 
αποστέλλονται στους ενδιαφεροµένους κατόπιν αιτήσεως που κατατίθεται στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που θα 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι ως την ………….., ηµέρα …………… 
και ώρα ……... 



Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών  Γραφείο Προµηθειών & Εργασιών  [Πληροφορίες: 
Αντώνης Παπαγεωργίου – Μιχάλης Λιβανός  -  τηλ.: 2732 360 542-572]    
  
 

ΆΡΘΡΟ 5ο 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 
1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της 
προµήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού 
εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται 
όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο 
αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 
του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 
 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης  µε το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, όταν η προσφορά αναφέρεται στο σύνολο της 
προµήθειας ή  ποσοστό 5% του επί µέρους ενδεικτικού προϋπολογισµού που 
αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται (βλ. Ειδικούς 
Προϋπολογισµούς).                                                            
 β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 
συµµετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι την  ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο  από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 - δεν τελούν  σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, κοινής  εκκαθάρισης του Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάρισης του Ν. 
1892/1990 ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις  που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

   -  είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο 
- να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 
απασχολούµενοι  στην επιχείρηση   (ΒΛ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 

 



Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά δήλωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης, 
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε 
βεβαίωση παραλαβής  ή  σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, 
σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α: 
 
  1.  Οι Έλληνες πολίτες: 

  1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη 
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
  

1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

. 
   1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 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) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (1.1) (1.2) και (1.3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

 
    1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την ανωτέρω επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης. 

 
    1.5. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
- Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 



αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

   Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών όταν 
ζητηθούν να υποβληθούν  συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 
διαγωνισµό. 
 
2.Οι αλλοδαποί: 
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 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007. 
2.2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας  εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν  σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 
. 
2.3.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. 
2.4. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
ως εξής: 
- Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 
µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
 
   Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών όταν 
ζητηθούν να υποβληθούν  συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 
διαγωνισµό. 
 
 
 
 3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 3.1.Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων που αφορούν σε Ελληνες και 
αλλοδαπούς πολίτες και επίσης: 

-Καταστατικό του νοµικού προσώπου µε όλες τις µεταβολές του και όπως 
ισχύει κατά την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς. 
-Σε περίπτωση Α.Ε ή Ε.Π.Ε µε έδρα την Ελλάδα, το Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει 
καταχωρηθεί η ανακοίνωση εκλογής του ∆.Σ. 
-Απόφαση του διοικούντος οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό και 
εξουσιοδότηση εκπροσώπου στο διαγωνισµό. 

 



 3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης τ από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης 2.1.1. του παρόντος άρθρου. 
3.4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης 2.3.2., εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., 
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. 
3.5. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
ως εξής: 
- Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 
µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
   Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών όταν 
ζητηθούν να υποβληθούν  συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 
διαγωνισµό. 
 
4. Οι Συνεταιρισµοί: 
4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 
2.1.1.του παρόντος άρθρου. 
4.2.Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2.1.2. – 2.1.3.  παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης 2.2.2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης 2.3.2. του παρόντος άρθρου. 
4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
4.4. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
ως εξής: 



 
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 118/07, από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 
προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 118/07, από 
υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
   Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών όταν 
ζητηθούν να υποβληθούν  συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον 
διαγωνισµό. 
 
5.   Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
5.1.Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση. 
 
6. Προσφορά ενώσεων προµηθευτών  
6.1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
6.2. 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. 
 6.3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
6.4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
6.5.  Προσφορά που υποβάλλεται από ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ή ΕΝΩΣΗ  υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες  που αποτελούν τον συνεταιρισµό  
ή την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος της 
υπηρεσίας ή το µέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με 
την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή του συνεταιρισµού ευθύνεται 
στο ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην ένωση ή στον 
συνεταιρισµό   η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 
Η ένωση ή ο συνεταιρισµός, επίσης, µπορεί να υποχρεωθεί να λάβει ορισµένη 
νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 



6.6.  Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως (µε υπεύθυνη δήλωση 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται.. 
 
6.7.  Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής πρέπει εκτός των 
παραπάνω να περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το 
ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε., ΕΠΕ), 
επικυρωµένο αντίγραφο, ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων 
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε., Ε.Ε.).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, αν 
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
    
Η  µη προσκόµιση µε  την προσφορά όλων των  παραπάνω δικαιολογητικών ή εάν 
κατά τον έλεγχο των προσκοµισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των 
στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισµό.  
 
Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να ζητήσει συµπληρώσεις 
και αποσαφηνίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να ενεργήσουν µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από αυτήν , 
διαφορετικά απορρίπτονται. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

 
 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

• το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά 
µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους καυσίµου  την ηµέρα παράδοσης, όπως 
αυτή διαµορφώνεται στο Νοµό Λακωνίας και θα προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου ή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006 & το ποσοστό έκπτωσης (%) επί του επίσηµου καταλόγου πώλησης 
του λιπαντικού. 

• το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

• Την επωνυµία του κατασκευαστή των ειδών που προσφέρονται 
 
2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές ή µε οιονδήποτε άλλο 
τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο , θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται 
ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε 
προσφερόµενου είδους καυσίµου & λιπαντικού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

4. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίµων ή τις τεχνικές 
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 



5. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των 
ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
προσφέρουν το κάθε είδος καυσίµου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

6. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των 
προς προµήθεια καυσίµων& λιπαντικών είτε για µέρος αυτών. ∆ηλαδή θα γίνονται 
αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται µόνο για ένα είδος καυσίµου & 
λιπαντικού, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε 
προσφερόµενου είδους καυσίµου & λιπαντικού που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α).  

Επίσης θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της 
προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών για το ∆ήµο Μονεµβασίας είτε σε µέρος της 
προµήθειας ανά δηµοτικές ενότητες όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α) µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη 
την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου& λιπαντικού που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

7. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης 
για κάθε είδος καυσίµου. 

 
 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

Ισχύς Προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς 
τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά 
ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης 
για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της 
προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή κατασκευαστού. 

Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των κατασκευαστών του προσφερόµενου 
προϊόντος, τα  έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής 
βαρύνουν τον προσφέροντα ή του προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 
και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του 
υπόχρεου. 
 Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η 
προσφορά του υπόχρεου δε λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 

ΆΡΘΡΟ 10ο 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα 

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

 
ΆΡΘΡΟ 11ο 

Φάκελος προσφοράς 



1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο, καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται 
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, 
και η εγγύηση συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (12.3) της 
παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου για το κάθε είδους καυσίµου σε ποσοστό έκπτωσης, σύµφωνα τα 
οριζόµενα στην παράγραφο α του άρθρου 8 της παρούσας. Περιλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. 
Προσφορά που δίδει τιµή σε ευρώ ή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, 
όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.  

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία 
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων 
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο 
όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. 

9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

10. Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφεροµένων 
υλικών, η µεταφορά και η παράδοση αυτών.  



 
ΆΡΘΡΟ 12ο 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 
εµπιστευτικών. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα 
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου. 
  

 
ΆΡΘΡΟ 13ο 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) 
που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.   
 

ΆΡΘΡΟ 14ο 

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση 

συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο 
και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι 
συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και 
σφραγίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 

4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 15.1 έως και 15.3 
επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί 
µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή 
τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους 
συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 

7. Η παραλαβή, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 
αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και 
λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:  



-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης.  
-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
-Η προσφερόµενη έκπτωση σε σχέση µε ποσοστό έκπτωσης  που προσφέρθηκαν 
σε προηγούµενους διαγωνισµούς.  

2. Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.  

3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδιο ακριβώς 
ποσοστό έκπτωσης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. 

 
ΆΡΘΡΟ 16ο 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς τη Οικονοµική  
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 
β. µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από τη Οικονοµική Επιτροπή, όταν η 
Επιτροπή Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της 
προµήθειας, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων, 
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους 
όρους. 
  

 
ΆΡΘΡΟ 17ο 

Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (και έπειτα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης) µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων 
προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει 
αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

 
ΆΡΘΡΟ 18ο 

Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 

διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως 
εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της 
υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η 
ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε 
µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον 
αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις. 



2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά 
τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή της στη Οικονοµική  Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν 
ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν 
γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι 
αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη 
νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006. 

5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το 
περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις 
ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας 
της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e 
mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων 
δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 
ΆΡΘΡΟ 19ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Το ποσοστό έκπτωσης. 
δ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 
διαγωνισµού.  
στ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο 
της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 
3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το 
αργότερο µέσα σε δέκα  (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης  

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 
περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 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, ενώ η εγγύηση συµµετοχής 



παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

ΆΡΘΡΟ 20ο 

Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική 

σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και 

περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Τα προς προµήθεια υλικά . 
δ. Το ποσοστό έκπτωσης. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές  των ειδών 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
 3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που 
τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την 
έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 
υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
6. Υστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών µπορεί η σύµβαση να 
παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή νέας σύµβασης, 
εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων 
που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύµβαση, ως και περαιτέρω οικονοµική 
επιβάρυνση του ∆ήµου. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 21ο 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α. Η εγγύηση συµµετοχής στην δηµοπρασία, εφ΄ όσον η προσφορά καλύπτει το 
σύνολο των ειδών σε ποσοστό 5% του συνολικού προύπολογισµού της προµήθειας 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση 
ισότοπου γραµµατίου του Ταµείου παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλου 
αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που 
λειτουργεί στην Ελλάδα ή του Ταµείου Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
έργων, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό ((ΒΛ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ).  



β. Για την εγγύηση συµµετοχής ως συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας 
νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του 
διαγωνιζοµένου 
γ. Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 
περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5% όχι επί του 
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους που 
αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται (όπως φαίνεται 
στους συνηµµένους πίνακες) .  
δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
δ.Η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά. 

   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους.   

 
ΆΡΘΡΟ 22ο 

Παραλαβή των ειδών 
1. Η διαδικασία παραλαβής των ειδών και η συγκρότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθορισµένο από την σύµβαση χρόνο. 
H παράδοση θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και για 
ένα χρόνο, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών και κατόπιν 
έγγραφης εντολής του ∆ήµου Μονεµβασιάς.  
Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του παραλήπτη - και σε 

ώρες που θα καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη -  µε 
ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του 
παραλήπτη οπουδήποτε ευρίσκονται , είτε από τις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή 
πρατήρια του Προµηθευτή, κατ’ εκλογή του παραλήπτη.  
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα και 
τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  
Τον προµηθευτή  βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από 
Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης της Περιφέρειας µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην παρ. 10 



του άρθρου 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν µπορεί να 
συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: 
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές 
κυρώσεις. 
β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι 
µπορεί να παραληφθεί, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση 
αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση 
επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση.  
Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας, ύστερα από γνωµοδότηση της 
δευτεροβάθµιας Επιτροπής. 
γ. Η δευτεροβάθµια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που 
προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το ∆ήµο. Οποιαδήποτε ενέργεια 
που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη 

ΆΡΘΡΟ 23ο 

Χρόνος - τόπος – τρόπος παράδοσης 
 

1. Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συµφωνία µε την υπηρεσία.    
2. Τόπος παράδοσης: Τα καύσιµα θα παραδίδονται στις αποθήκες καυσίµων 

των Υπηρεσιών µε ευθύνη και δαπάνη των προµηθευτών, εκτός της 
περιπτώσεως που τα καύσιµα προορίζονται για κίνηση αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων, οπότε αυτά θα εφοδιάζονται από τις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτού ( πρατήριο υγρών καυσίµων). 
 
Η προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
που εδρεύουν ή κινούνται εντός: 
 

• Των ∆ηµοτικών Ενοτήτων  Μολάων, Ασωπού  και Ζάρακα θα γίνεται 
από τις εγκαταστάσεις του προµηθευτή  που θα λειτουργούν στα όρια 
αυτών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.  

• Της ∆ηµοτικής Ενότητας Μονεµβάσιας θα γίνεται από τις 
εγκαταστάσεις του προµηθευτή που θα λειτουργούν στα όρια αυτής 
της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

• Της ∆ηµοτικής Ενότητας Βοιών θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτή  που θα λειτουργούν στα όρια αυτής της ∆ηµοτικής 
Ενότητας. 

 

3. Εάν υπάρξει διαπιστωµένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο 
προµηθευτής   κηρύσσεται έκπτωτος (παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 του 
ΕΚΠΟΤΑ) 

 
 

ΆΡΘΡΟ 24ο 

Κυρώσεις 

Για κάθε παράβαση γενικώς από τον Προµηθευτή των όρων της  διακήρυξης  όπως 
ακριβώς καθορίζονται σ’ αυτήν και υπαγορεύονται από τα συναλλακτικά ήθη και τις 
αρχές της καλής Πίστεως,  η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να προτείνει κατά του 
Προµηθευτή όλες τις κυρώσεις, µερικώς ή αθροιστικώς κατά την κρίση της 
προβλέπονται από το Νόµο και τις αποφάσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της 
εκδικάσεως της παραβάσεως  ακόµη δε και το πρόστιµο αφού σταθµίσει όλα τα 



πραγµατικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή  παραβάσεως που έγινε  από το 
προµηθευτή και την εν γένει συµβατική συµπεριφορά του. 

Σε περίπτωση που προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων & λιπαντικών ο 
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί 
µέσα σε πέντε (5)ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση 
της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί 
στην απόρριψη των καυσίµων ή στην µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο 
ποσοστό θα εγκριθεί από την Οικονοµική  Επιτροπή. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγω την παράδοση της 
παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, 
υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς τον ∆ήµο ως 
ποινική ρήτρα ποσοστό (2%ο) δύο τοις χιλίοις στο συµβατικό προϋπολογισµό για 
κάθε µέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο 
λογαριασµό πληρωµής ή από της εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
     Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας πέραν της 
προαναφερθείσας προθεσµίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όλο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Τα πρόστιµα και οι καταλογισµοί, οι οποίοι θα επιβληθούν µετά πρόταση της 
Επιτροπής Προµηθειών κατά του Προµηθευτού για κάθε ζηµιά η οποία θα 
προξενηθεί από αυτόν στο ∆ήµο και κάθε απαίτηση τούτων κατά του χορηγητού θα 
κρατείται από τα ποσά που του οφείλονται   ή από την κατατεθειµένη εγγύηση του 
προµηθευτή καλής εκτελέσεως των όρων της συµβάσεως και θα βεβαιούνται σαν 
δηµόσιο έσοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων στο 
∆ηµοτικό Ταµείο. 
Το εκλεκτικό δικαίωµα γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο ∆ήµο Μολάων. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 25ο 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή, µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 της παρούσας. 
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 33 της αριθµ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 26ο 

Τρόπος Πληρωµής 

 Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, µε έκδοση αντίστοιχων 
εξοφλητικών τιµολογίων της προµήθειας αµέσως µετά την προσωρινή παραλαβή 
των υπό προµήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και λοπως 
ειδικότερα ορίζεται στη σύµβαση. 

 
ΆΡΘΡΟ 27ο 

Προδικαστικές προσφυγές 

Σε ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη της 
σύµβασης ή των συµβάσεων που θα προκύψει-ουν από το διαγωνισµό, έχουν 



εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α’) 
- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 
 

ΆΡΘΡΟ 28ο 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από το Γραφείο Προµηθειών & Εργασιών του ∆ήµου 
Μονεµβασίας  και στα τηλέφωνα 2732 360 542-572. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 
συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε µία τοπική ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα αν εκδίδεται, σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δυο 
ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία εφηµερίδες του Νοµού καθώς και στην επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

   
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 
 
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.  

     
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 

 

 
 

  


