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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 2/01-02-2011 
 

Αριθ.Αποφ 5/2011 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων ανοικτού –διεθνή διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων 
Δ. Μονεμβασιάς για το έτος 2011.  

Στους Μολάους, σήμερα, την  01-02-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 1242/26-01-2011 

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)               Χαραμής Αντώνιος 

2.   Μαυρομιχάλης Κων/νος                

3.   Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.    Λύρας Χαράλαμπος  

5.   Μαρούσης Χαράλαμπος  

6.   ΧριστάκοςΣταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.   Παπαδάκης Γεώργιος 

       (Αναπλ. Μέλος) 

 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

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 & λιπαντικών  για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου για ένα 
έτος,  με  τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην από 12-01-2011 τεχνική 
έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου  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 αριθ. 3/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασιάς  
β)   Την περίπτωση ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας των 

καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Μονεμβασιάς. 
δ) Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
ε) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 
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Ο μ ό φ ω ν  α    α π ο φ  α σ ί ζ  ε ι 

 
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό ποσού 354.987,70 €  (με ΦΠΑ) για την προμήθεια καυσίμων& 
λιπαντικών 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 Δ/νση Εμπορίου . 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού  354.987,70 € σε βάρος  των Κ.Α. 10-6641, 10-
6643,10-6411,20-6641,25-6641,25-6642,30-6641 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 
2011. 

Δ.  Καθορίζει του όρους του ανοικτού διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
 

ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις 

ο 

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. Δ. 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

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

 Νοεμβρίου 2005. 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 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’) 

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

Δικαστική 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 
335). 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου 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). 

 
 
 
 



 3 
ΆΡΘΡΟ 2

Συμβατικά στοιχεία 
ο 

α) Διακήρυξη 
β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
ε) Τιμολόγιο προσφοράς 

ΆΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

ο 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς (Μολάοι 
Λακωνίας – Τ.Κ 230 52)  από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, την 28η

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

  
Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα       και ώρα 10:00 ως 11:00, 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 σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο 
μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στο 
δημοτικό κατάστημα.   

 
ΆΡΘΡΟ 4

Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες 
ο 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών) σύμφωνα με την αριθ. 3/2011 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αποτελείται από τους : 

• Πατσά Σοφία 
• Δελήγιαννης Νικόλαος 
• Στυλιανού Παναγιώτα 
Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής ορίζονται οι: 

• Καρκαλέτσης Άγγελος 
• Τζάκα Ελένη 
• Μιχελάκος Ιωάννης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. 
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 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι ως την 21η

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών  Γραφείο Προμηθειών  [Πληροφορίες Αντώνης 
Παπαγεωργίου –τηλ.: 2732 360 538]    

-3-2011, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00. 

  
 

ΆΡΘΡΟ 5
Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

ο 

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.  

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 
α. Τη φερεγγυότητά τους. 
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 
γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
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ΆΡΘΡΟ 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

ο 

 

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 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 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 
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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). 
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. 
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 Δ.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 
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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 Διοικητικού 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 
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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 Δ.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 7
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

ο 

 
 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου& λιπαντικού την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή 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. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

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. 
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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. Δεν 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. Δηλαδή 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 Δήμο 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 8

Ισχύς Προσφορών 
ο 

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 Δήμος 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 9
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή κατασκευαστού. 

ο 

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 Δημοσίου 
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 10
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

ο 
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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 11

Φάκελος προσφοράς 
ο 

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 Διενέργειας του Διαγωνισμού 
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 Δήμου. 
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 Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 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. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο 
όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 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. 
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10. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων 

υλικών, η μεταφορά και η παράδοση αυτών.  
 

ΆΡΘΡΟ 12
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 

εμπιστευτικών. 

ο 

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 13

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
ο 

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

ΆΡΘΡΟ 14
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 

ο 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση 
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
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 Διενέργειας Διαγωνισμών. 

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 Διενέργειας Διαγωνισμού 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 15

Αξιολόγηση προσφορών 
ο 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 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.  
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-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 16

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 
ο 

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 17

Συνέχιση του διαγωνισμού 
ο 

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 18
Ενστάσεις 

ο 

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 Δήμο, 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 Δήμο 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. 
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 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 
Διοίκησης της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006. 

5. Ο Δήμος 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 19

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
ο 

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 Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 

ΆΡΘΡΟ 20
Σύμβαση 

ο 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο 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. 
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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 Δήμαρχο. 

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. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 21
Εγγυήσεις 

ο 

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 Δανείων ή άλλου 
αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που 
λειτουργεί στην Ελλάδα ή του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 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 
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άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
δ. 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 22
Παραλαβή των ειδών 

ο 

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, Δημόσιας Διοίκησης 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 Δήμου Μολάων. Μετά από απόφαση   της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας μπορεί η σύμβαση ν’ ανανεωθεί για 
άλλους δύο μήνες με τους ίδιους όρους. 

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 
Διοίκησης της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 
του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης 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 Διοίκησης 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 Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια 
που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη 

ΆΡΘΡΟ 23
Χρόνος - τόπος – τρόπος παράδοσης 

ο 

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, οπότε 
αυτά θα εφοδιάζονται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτού ( πρατήριο 
υγρών καυσίμων). 
Η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων: 
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• Της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις 
του προμηθευτή (πρατήριο υγρών καυσίμων ) που θα λειτουργούν 
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. 

• Της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας θα γίνεται από τις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο υγρών καυσίμων ) που θα 
λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. 

• Των Δημοτικών Ενοτήτων  Μολάων και Ζάρακα θα γίνεται από τις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πρατήριο υγρών καυσίμων ) που θα 
λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μολάων. 

• Της Δημοτικής Ενότητας Βοιών θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή (πρατήριο υγρών καυσίμων) που θα λειτουργούν στα 
όρια της Δημοτικής Ενότητας. 

 
 
3. Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ) 
 

 
ΆΡΘΡΟ 24
Κυρώσεις 

ο 

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 Δήμος 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 Δήμο 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 Δημοτικού Συμβουλίου και όλο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του 
Δήμου, 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 Δήμο 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 Δημοσίων Εσόδων στο 
Δημοτικό Ταμείο. 
Το εκλεκτικό δικαίωμα γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Μολάων. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 25
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 

ο 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
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από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτή, με απόφαση της Δημαρχιακής 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, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 
ΆΡΘΡΟ 26

Τρόπος Πληρωμής 
ο 

 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  

ΆΡΘΡΟ 27
Άλλα στοιχεία 

ο 

 Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

 
ΆΡΘΡΟ 28

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης. 
ο 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μονεμβασίας   
και στο τηλ. 2732 360 538. 

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 και δυο 
ημερήσιες 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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