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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων».  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. ” 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α).  

5. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 “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 ”  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007).  

7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 περί “∆ικαστικής προστασίας κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων, 

κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την κοινοτική 

νοµοθεσία”, όπως ισχύει σήµερα  



8. Το Π.∆. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” 

9. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου12-12-2012(ΦΕΚ Α΄240), που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013  

10.  Τις διατάξεις του   Ν. 4013/2011  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

11. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), άρθρο 1 «Σύσταση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δηµοσίων Συµβάσεων – Σκοπός», και το 

άρθρο 4 παρ.3 «Λειτουργική Ανεξαρτησία», όπως τροποποιήθηκε µε τη 

παρ.2β του άρθρου 238 του Ν.4072/12(ΦΕΚ-86Α/11-04-12).  

12.  Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α'/2013) «Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» , όπως 

τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο Στ 20 του Πρώτου άρθρου του 

Ν. 4254/2014 

13.  Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α'/2014) «Μέτρα στήριξης 

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»    

14. Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)” 

15. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο µε θέµα “Ενηµέρωση 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)” 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 µε τις οποίες 

αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4281/2014 µέχρι 30-

12-2015 

17. Την αριθµό 30/3/2015 µελέτη του τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Θήβας, για την «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών ∆ήµου 

Θηβαίων»  

18. Την υπ'αρ. 94/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θηβαίων µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων 

και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου και των νοµικών του 

προσώπων 

19. Την υπ'αρ. 150/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκε η από 30-3-2015 µελέτη προµήθειας καυσίµων και 

λιπαντικών και καταρτίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού αυτού 

20. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος Θηβαίων στο 



Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων , για την 

εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) “15REQ002674115” 

 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

  

Ηλεκτρονικό  διεθνή ανοικτό  διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές  για την  

προµήθεια: 

1)  υγρών καυσίµων κίνησης (πετρελαίου και αµόλυβδης βενζίνης) και θέρµανσης 

για  τις ανάγκες του ∆ήµου Θηβαίων , της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θήβας (∆ΕΥΑΘ) , της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (∆ΗΚΕΘ) 

του ∆ηµοτικού Οργανισµού Θήβας (∆ΟΘ) , της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας 

Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Θηβαίων και 

2) λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Θηβαίων και  της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (∆ΕΥΑΘ) 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή η οποία θα δοθεί ως εξής: 

α) για τα καύσιµα 

µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατά λίτρο επί τοις 

εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής πώλησης του είδους λιανικής (χωρίς Φ.Π.Α.) την 

ηµέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται για την περιοχή µας από το 

Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, (http://www.fuelprices.gr) όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και που αντιστοιχεί στην ποιότητα 

και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα του.  

β) για τα λιπαντικά: 

µε χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ζητούµενων λιπαντικών   

 

  Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές 

προδιαγραφές της από 30/3 /2015 µελέτης της  Τεχνικής Υπηρεσίας του   ∆ήµου Θηβαίων, η 

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 Ο προϋπολογισµός της προµήθειας καυσίµων ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα 

οκτώ χιλιάδες τριακόσια δεκατρία ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά (468.313,74 €) συν 

ΦΠΑ 23%, σύνολο 576.025,90 €  ενώ της προµήθειας λιπαντικών σε είκοσι εννέα χιλιάδες 

τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (29.466,50 €) συν ΦΠΑ 23%, σύνολο 



36.243,80 €. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα 

εφτά χιλιάδες, εφτακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (497.780,24 €) συν ΦΠΑ, 

σύνολο 612.269,70 €. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τους κάτωθι όρους: 

 

     

Άρθρο  1ο  

Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

http://www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία σαράντα (40) ηµερών  

από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσίας Επισήµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  και της δηµοσίευσης περίληψης τη διακήρυξης 

αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α Π1/2390/2013. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) και στο Π∆60/07. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.g

r του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 

28-05-2015 

 

02-07-2015 

09-07-2015 

ηµέρα   

Πέµπτη και ώρα 

15.00 

 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  



 Η κατάθεση προσφορών γίνεται ανά οµάδα και επιτρέπεται η κατάθεση 

προσφορών για µία ή περισσότερες οµάδες ή και για το σύνολο των οµάδων.  

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)» 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω 

προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Θηβαίων (κ. Χαριζάνη Σοφία τηλ. 2262 

350 618) οδός Κύπρου 3 , Θήβα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι:  

1) Η παρούσα διακήρυξη  

2) Η από 30-3-2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

3) Η  προσφορά του αναδόχου  

 

 

Άρθρο 3ο  

∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα  

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ) συνεταιρισµοί  

δ) κοινοπραξίες προµηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.  

Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά 

για µία ή περισσότερες ή για όλες τις οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, ως αυτές 

προσδιορίζονται στην από  30/03/2015 µελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, 

υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε 

οµάδας. 

Ο συµµετέχων θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίµων για την τροφοδοσία των 

οχηµάτων. 



 

 

Άρθρο 4ο  

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη http:// www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 

την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :  

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους 

σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής :  

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) 

και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

-Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ 

για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους 

όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία.  



Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήµατος.  

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού 

ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί  για την υποβολή των 

προσφορών. 

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) 

εργάσιµες ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Για να υποβληθούν 

αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς 

πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή αν διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε 

το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 

 

Άρθρο  5ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την 

ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί 

λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  

5.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:  

Α) Για τους έλληνες πολίτες 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 



διακήρυξης.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό 

προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος.  

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

(κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα 

ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης 

στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 

θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι 

ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση.  

Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν 

αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.  

Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση 

Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης 

και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).  

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 της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων 



της διακήρυξης και της  από 30/3/2015 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς 

και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 

σελ.1).  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 

σελ.2).  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 

48).  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η 

οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ).  

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  

-φυσικά πρόσωπα  

-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

-διαχειριστές Ε.Π.Ε  

-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.  

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

Συγκεκριµένα:  

Για τα φυσικά πρόσωπα:  

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση.  



Για τα νοµικά πρόσωπα:  

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 

εκπροσώπου της επιχείρησης.  

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.  

- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των 

Ο.Τ.Α..  

- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 

για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  

- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα.  

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 

δηµόσιο τοµέα.  

- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους 

φορείς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες προµήθειες κατά 

την τελευταία τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας 

της σύµβασης.  

11. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (για τους συµµετέχοντες για τις οµάδες Καυσίµων ανά 

∆ηµοτική Ενότητα).  

12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος (για τους συµµετέχοντες για 

τις οµάδες Καυσίµων ανά ∆ηµοτική Ενότητα) µε την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 

διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων  

13. Σε περίπτωση που το πρατήριο (για τους συµµετέχοντες για τις οµάδες 

Καυσίµων ανά ∆ηµοτική Ενότητα) βρίσκεται εκτός των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που 

κατατίθεται η προσφορά, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνει ότι 

αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα 

για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίµων εντός των διοικητικών ορίων των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων  του ∆ήµου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύµβαση, στα 



οχήµατα και µηχανήµατα αυτού.  

14. Κατάσταση προσωπικού.  

15. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται 

κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς 

δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του 

κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις 

προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

 

Β) Για τους αλλοδαπούς  

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 

στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 

στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 

µέλους.  

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.  

 

Γ)  Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)  



Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν 

πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  

 

∆) Για τους συνεταιρισµούς  

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  

2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) (4) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α.  

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες  

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση.  

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον 

οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%.  

Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς 

µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 

ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται 

για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 

Ελλάδος.  

δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη 

δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το 

γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συµβολαιογράφο.  

 

ΓΕΝΙΚΑ  



Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει 

να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται  

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή 

του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, δεν 

εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 

ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.  

Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του 

Ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του 

Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

εγκατάστασης της επιχείρησης.  

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

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 οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. 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.  



Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή 

δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία. 

 

 

Άρθρο 6ο  

Τεχνική Προσφορά 

Όσον αφορά την τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα 

τα απαιτούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης έγγραφα και συγκεκριµένα: 

Για τα καύσιµα 

-Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόµενα καύσιµα πληρούν τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στη νοµοθεσία και είναι απαλλαγµένα από κάθε είδους προσµίξεις. 

Για τα λιπαντικά 

-Έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους σχετικά µε την καταχώρησης των 

προσφερόµενων λιπαντικών στον κατάλογο της ∆/νσης Πετροχηµικών. 

-Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι 

σύµφωνες µε αυτές της 176/94 τεχνικής προδιαγραφής καθώς και των προδιαγραφών της 

µελέτης και ότι είναι πρωτογενή – συνθετικά. 

-Επίσηµο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναλύονται όλα τα 

τυπικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων λιπαντικών. 

 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυήσεις 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική 

γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου 

Θήβας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει 

να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  



Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των 

µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  

 Α. Εγγύηση συµµετοχής  

α) Η Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%)  επί του προϋπολογισµού µελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α, για το ποσό που αντιστοιχεί στα 

υπό προµήθεια είδη για τα οποία υποβάλει προσφορά ο συµµετέχων.  

β) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα  από την εποµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

γ) Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει 

να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο 

∆ήµο Θήβας, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη 

διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

δ) Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το 

άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

στ) 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 επιστρέφεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει προ 

ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό τρία τοις εκατό (3%)  της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα,  χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που 

ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την  οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των καυσίµων και λιπαντικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α.11389/93).  

 

Άρθρο 8ο 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 



8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/2013, στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013  «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά 

στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  

 

8.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

[*( υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από 

αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 

προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή .  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση.  



Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς  

Τεχνική προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 

pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις  του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά  από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνήσιου της υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία ου υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»  που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά 

φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό 

οίκο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε 

αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus)  του 



κατασκευαστικού οίκου. 

 

8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή).  

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως 

τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την 

αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται 

στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.  

Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :  

Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης : = 0,82 

Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,06  

Τιµή αναφοράς Βενζίνης Αµόλυβδης : = 1,30 

 

Τιµές:  

Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται:  

- για τα καύσιµα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή µας, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 

αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).  

  - για τα λιπαντικά η τιµή προσφοράς ανά είδος όπως και η συνολικά 

διαµορφωµένη τιµή στο σύνολο της προµήθειας των λιπαντικών.  

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

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι 

το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  



Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες . 

 

8.3 Τρόπος πληρωµής  

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και η πληρωµές θα είναι τµηµατικές 

µετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά µήνα) και την τιµολόγηση αυτών.  

Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής (µηνιαίας) 

παράδοσης, µετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή.  

Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από 

την Οικονοµική Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης στο όνοµα του αναδόχου, βάσει της 

αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισµών οικονοµικών ετών 2015 και 

2016. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου, εντός δύο (2) µηνών 

από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής.  

 

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .  

 

8.5 Επισηµάνσεις  

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 

ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών  

 - Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

- ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο 

είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την 

σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε 



τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

- Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες των 

υπό προµήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην από  30/ 03/2015 µελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Θηβαίων . Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των 

ειδών που περιλαµβάνονται στην οµάδα ή τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχει ο 

διαγωνιζόµενος. 

 

Άρθρο 9ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέµπτη 16 

Ιουλίου 2015  και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 

για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά».  

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 

 

Άρθρο 10ο 

∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 

οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  



Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 

κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

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

ηλεκτρονικών προσφορών .  

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους.  

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 

οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσµιών που τους ορίζονται.  

  

 

Άρθρο 11ο  

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη - Κατακύρωση 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική 

επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:  

- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά.  

- Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 

προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι 

σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

- Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η 

οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.  

 

 



 

 

Άρθρο 12ο  

Ενστάσεις - Προσφυγές 

12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής 

του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 

φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση 

(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από 

το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 

φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι 

αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε 

αυτόν (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο.  

Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης 

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 αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  

12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  

Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  

12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του 

άρθρου 227 του ίδιου Νόµου.  

12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 

3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

  



 

 

Άρθρο 13ο  

Υπογραφή σύµβασης 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την 

έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, 

να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της 

προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς τρία τοις εκατό (3%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού 

της κάθε οµάδος.  

Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το 

αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε 

τον κάθε Φορέα ήτοι:  

α) τον ∆ήµο Θηβαίων 

β) την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας ( ∆.Ε.Υ.Α.Θ) 

γ) το ∆ηµοτικό Οργανισµό Θήβας ( ∆.Ο.Θ)  

δ) τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θήβας (∆H.Κ.Ε.Θ) 

ε) την Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης  

στ) την Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης  

Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των 

τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον 

∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

έγιναν αποδεκτές.  

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  

- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους.  

- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  

- Την συµφωνηθείσα τιµή.  

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.  

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

- Τον τρόπο παραλαβής.  



- Τον τρόπο πληρωµής.  

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.  

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  

Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από 

το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε 

φορέα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της 

σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, 

εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

Άρθρο 14ο 

Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 1% για τα καύσιµα 

• φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% για τα λιπαντικά, 

•  κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς 

ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

•  στην ως άνω κράτηση ποσοστό 3% χαρτόσηµο και επ’αυτού  20% ΟΓΑ 

χαρτοσήµου  

• µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα εξόφλησης των 

τιµολογίων  διαγωνισµού.  

 

Άρθρο 15ο  

Χρόνος και τόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που 

ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β 

της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4155/2013. 

 

  

Άρθρο 16ο  

∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες ή µέχρι εξαντλήσεως των 



ποσοτήτων της µελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού 

συµφωνητικού. 

 

Άρθρο 17ο 

Τροποποίηση σύµβασης 

Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν δύνανται να τροποποιηθούν ως προς τη διάρκειά 

τους εφόσον κατά τη λήξη τους δεν έχουν απορροφηθεί από το ∆ήµο ή τα νοµικά πρόσωπα οι 

συµβατικά προβλεπόµενες ποσότητες και µε την προϋπόθεση ότι από την παράταση δεν 

προκαλείται επουδενί επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο ή το νοµικό πρόσωπο. Η 

παράταση της σύµβασης θα έχει διάρκεια αποκλειστικά µέχρι την εξάντληση των 

συµβατικών ποσοτήτων . Για την παράταση απαιτείται σύµφωνη γνώµη του αναδόχου,  

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 

 

 

Άρθρο 18ο 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:  

- Τα καύσιµα για την κίνηση των οχηµάτων, καθηµερινά στο πρατήριό του, 

σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του,  

- σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου και χρόνο που θα καθορίζονται 

στη σύµβαση, στα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, εφ’ όσον το πρατήριό του βρίσκεται 

εκτός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα 

για την αναθέτουσα αρχή,  

- να εκδίδει τα προβλεπόµενα από το νόµο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και 

µηνιαία τιµολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της µελέτης, 

καθώς και συγκεντρωτικές µηνιαίες καταστάσεις.  

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στους φορείς υλοποίησης 

της προµήθειας, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του 

Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Θήβας, κατά την ηµέρα παράδοσης του 

είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού (πετρέλαιο 

θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη).  

Ο τρόπος τιµολόγησης κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης 

του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στις συµβάσεις που θα 

υπογραφούν µε τον ∆ήµο Θήβας και τα εποπτευόµενα Νοµικά Πρόσωπα που ορίζονται στο 

άρθρο 3.  



- Το Πετρέλαιο θέρµανσης εντός δύο ηµερών από την έγγραφη παραγγελία από τον 

επιβλέποντα της σύµβασης στα κτίρια του εκάστοτε φορέα υλοποίησης της προµήθειας ήτοι:  

- Στα κτίρια του ∆ήµου Θήβας 

- Στα κτίρια του ΝΠ∆∆  ∆.Ο.Θ (ΚΑΠΗ ,Παιδικοί Σταθµοί)  

- Στα κτίρια του Ν.Π.∆.∆   ∆Η.Κ.Ε.Θ 

- Στα κτίρια του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας εκπαίδευσης (∆ηµοτικά 

Σχολεία)  

ε) το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας εκπαίδευσης (  Γυµνάσια, Λύκεια )  

 

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιµολογίων στους ανωτέρω φορείς 

υλοποίησης της προµήθειας, να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίησης τιµών του 

Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή Ενότητα Θήβας, κατά την ηµέρα παράδοσης του 

είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού (πετρέλαιο 

θέρµανσης).  

Ο τρόπος τιµολόγησης κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης 

του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στις συµβάσεις που θα 

υπογραφούν µε τον κάθε φορέα υλοποίησης.  

Με κάθε παράδοση καυσίµων, θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά υπηρεσία & 

κωδικό αριθµό του προϋπολογισµού, και στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα 

συγκεντρωτικά τιµολόγια ανά υπηρεσία, σύµφωνα µε τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά 

υπηρεσία και µε τις τιµές σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

  

Σε καµία περίπτωση δεν θα συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια – δελτία αποστολής 

είδη από διαφορετικές οµάδες ή υπηρεσίες ως αυτές έχουν καθορισθεί στην από 30/03/2015 

µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

 

Άρθρο 19ο 

Εγγυήσεις ποιότητας 

Στην σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα 

καύσιµα και λιπαντικά είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι 

έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 

απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά 

για την χρήση για την οποία τα προορίζει ο ∆ήµος. 

Ο ∆ήµος και τα νοµικά του πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώµατα τα οποία θα 



ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι  παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει. Ύστερα από αίτηση του 

∆ήµου/ νοµικού προσώπου κάθε ποσότητα καυσίµων που προµήθευσε µέσα σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµου που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προµήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων ή 

λιπαντικών και αποστολής στο ∆ήµο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων θα 

βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Εφόσον από την χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στο 

µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ∆ήµου/ νοµικού προσώπου, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αντικατάστασης της βλάβης που 

προξένησε από τα ακατάλληλο προϊόν. 

Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου 

κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

 

Άρθρο  20ο 

∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 

εφηµερίδες , σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του 

νοµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και  του Ν. 3548/2007 . 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση www.thiva.gr , όπου κάθε 

ενδιαφερόµενος θα έχει άµεση και πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. Επειδή στην περ. β της παρ. 6 

του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν 

προσφορά σε µία οµάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του ∆ιαγωνισµού, οι 

δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού 

προϋπολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα 

προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση, θα 

την έχει ο ∆ήµος στις οµάδες του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος. 

 

 

Άρθρο 21ο  

Επίλυση διαφορών 



Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006, 

του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) όπως 

ισχύουν. 

 

                                                                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
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		2015-05-28T16:33:18+0300




