
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών με Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».

γ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο 

-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

ε)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται 

ειδικότερα  θέματα  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου 

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ,Ανταγωνιστικότητας  ,Υποδομών 

,Μεταφορών και Δικτύων.

στ)Του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α726.3.2014)«Διοικητικές  Απλουστεύσεις  ...  και  λοιπές 

ρυθμίσεις».

ζ) Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών”

η )Την αριθμ. 94/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ)Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα μέρη που δεν αντίκεινται στο Ν. 4412/2016

Προκηρύσσει  δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ανά τμήμα του 

προϋπολογισμού της μελέτης και με κριτήριο κατακύρωσης:

α)  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων: βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, και στη  νόμιμα 

διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  χονδρικής  πώλησης  πετρελαίου  θέρμανσης,   την  ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.  Το 

ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%,  β) Για την 

προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή. 
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Η  προμήθεια  καυσίμων  και  ελαιολιπαντικών  είναι  συνολικού  προϋπολογισμού  58.063,68 
ευρώ (με Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΆΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

5) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.

6) Τον  Κανονισμό  Προμηθειών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στα  μέρη  που  δεν  αντίκεινται  στο  ν 

4412/2016

ΆΡΘΡΟ 2

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

α) Η παρούσα διακήρυξη.
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
γ) Το τιμολόγιο προσφοράς.
δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

ΆΡΘΡΟ 3

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

1. Η προμήθεια καυσίμων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 45.353,55 ευρώ και επιπλέον 

Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 56.238,40 ευρώ. 

2.  Η προμήθεια των ελαιολιπαντικών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  1.472,00 ευρώ και 

επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 1.825,28 ευρώ.

3.  Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί  από ίδιους πόρους και  θα βαρύνει  τους 

οικείους Κ.Α. 64-07-00-0000 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016 κατά το ποσό των 17.000,00. 

Στον προϋπολογισμό έτους 2017 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση για το υπόλοιπο του ποσού, και  

μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. Σχετικοί  CPV: 09100000-0 & 

24951100-5.

ΆΡΘΡΟ 4

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού- Λήψη πληροφοριών
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Μακρυγιάννη 15 Α 

στη Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57001, NUTS :GR122, από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών την 13/10/2016 ημέρα Πέμπτη 

2. Ώρα  έναρξης  παραλαβής  προσφορών  ορίζεται  η  11:00  π.μ..  και  ώρα  λήξης  η 

11:30π.μ.

2.1  Σε  περίπτωση  που  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  διεξαχθεί  η  δημοπρασία  στην 

καθορισμένη ημέρα και ώρα, αυτή θα διενεργηθεί στις  20/10/2016 , ημέρα Πέμπτη  στον 

ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
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3. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να   καταθέσουν  τους  σφραγισμένους  φακέλους  των 

προσφορών τους αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

την προαναφερόμενη μέρα , ώρα  και τόπο 

4. Οι προσφορές μπορεί  και  να αποστέλλονται  στη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης Δήμου Θέρμης 

(Μακρυγιάννη 15Α ,Θέρμη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2310460-530) με οποιοδήποτε τρόπο, με την 

απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα  περιέρχονται  στην  υπηρεσία 

(πρωτοκολλούνται)  μέχρι  την  προηγουμένη  εργάσιμη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 

διαγωνισμού. Για προσφορές που παραλαμβάνονται  εγκαίρως από το Πρωτόκολλο, δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα 
γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την παραπάνω προμήθεια 
από τις υπάλληλους κ. Κωστίκα Μαρία & κ. Καραμβαλάση Γεωργία, στο τηλέφωνο 2310-
460.532 & 2310- 460.534 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΆΡΘΡΟ 5

Δικαιούμενοι  συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων, 

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α, β, γ, δ) είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 
ή επαγγελματική οργάνωση.

ΆΡΘΡΟ 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, 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 της αντίστοιχης μελέτης.

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν 

με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

6.1
1. Υπεύθυνη  δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση όλων 

των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σημεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν 
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2. Υπεύθυνη  δήλωση του αρθ.  8  του  Ν.  1599/86 του διαγωνιζομένου  ότι  έλαβε γνώση των 
τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει την ανάθεση  για την  οποία θα ορισθεί  
ως ανάδοχος  σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

3. Υπεύθυνη  δήλωση του αρθ.  8  του Ν.  1599/86  ότι  δεν έχει  αποκλεισθεί  η  συμμετοχή της 
επιχείρησης  του  συμμετέχοντος  από  διαγωνισμούς  δημοσίου,  οργανισμών  τοπικής 
αυτοδιοίκησης ,των νομικών προσώπων αυτών (δημοσίου και ΟΤΑ ) κ.λ.π. 

Η Υπεύθυνη  δήλωση πρέπει   να  φέρει  ως  ημερομηνία  σύνταξης  την  ημέρα κατάθεσης  ή 
αποστολής του φακέλου συμμετοχής στο  διαγωνισμό.

4. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για το εάν ο διαγωνιζόμενος έχει υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η Υπεύθυνη  δήλωση πρέπει   να  φέρει  ως  ημερομηνία  σύνταξης  την  ημέρα κατάθεσης  ή 
αποστολής του φακέλου συμμετοχής στο  διαγωνισμό.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86, ως προς το αν είναι  συνεπείς η επιχείρηση 
ως  προς  την  εκπλήρωση,  τόσο  των  συμβατικών  της  υποχρεώσεων,  όσο  και  των 
υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και ΟΤΑ , καθώς και εάν αυτή έχει  
υποπέσει στο παράπτωμα υποβολής ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβούς δήλωσης κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία

Η Υπεύθυνη  δήλωση πρέπει   να  φέρει  ως  ημερομηνία  σύνταξης  την  ημέρα κατάθεσης  ή 
αποστολής του φακέλου συμμετοχής στο  διαγωνισμό.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό 
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  δεν  έχει  υπαχθεί  σε 
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του 
δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα περί εκκαθάρισης  δεν 
απαιτούνται στην περίπτωση  που οι συμμετέχοντες είναι ατομικές επιχειρήσεις. 

Η Υπεύθυνη  δήλωση πρέπει   να  φέρει  ως  ημερομηνία  σύνταξης  την  ημέρα κατάθεσης  ή 
αποστολής του φακέλου συμμετοχής στο  διαγωνισμό

7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός fax στον οποίο 
θα αποστέλλονται  οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα της επιτροπής του  διαγωνισμού.  
Επίσης,  θα  αναγράφονται  και  τα  στοιχεία  του  αρμόδιου  για  την  παραλαβή  των 
αποστελλόμενων από την υπηρεσία εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax).

8. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει  
στο  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  τις  ζητούμενες  από  το  τιμολόγιο  προσφοράς 
περιγραφές ειδών και ποσότητες. 

9. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  αρθ.  8  του  Ν.  1599/86  οπού  θα  δηλώνονται  τα  τμήματα  του 
προϋπολογισμού για τα οποία καταθέτει προσφορά.

Όλες  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  θα  φέρουν  σφραγίδα  και  υπογραφή  της  συμμετέχουσας 
επιχείρησης .
Δεν  απαιτείται  η  θεώρηση  του  γνησίου  της  υπογραφής  για  τις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  που 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη ή και την μελέτη με α/α  21/2016 καθώς και για τις  
έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

6.2
Σε ότι  αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία 
διενέργειας για την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 
απαιτούνται τα παρακάτω:

 Για  τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό 
τους,  εκτός  της ταυτότητάς του θα προσκομίσει  πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα 
ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων 
αυτή  με  ταυτόχρονη  προσκόμιση  της  ταυτότητάς  του.  Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής 
αποστολής θα κατατίθεται  πρακτικό  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα 
εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό  .

Επίσης πρέπει να κατατίθεται, σε κάθε περίπτωση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου 
,  στην οποία θα αναγράφονται τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου και ότι  αυτό είναι σε ισχύ.

 Οι  Ι.Κ.Ε.  ,οι  εταιρίες  περιορισμένης  ευθύνης,  οι  ομόρρυθμες  και  ετερόρρυθμες  εταιρίες  ή 
οποιαδήποτε άλλης μορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 
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από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την νομιμότητα  της εκπροσώπησης ή της 
νόμιμης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά εκπροσώπησης 
της επιχείρησης (καταστατικό ή τροποποίηση αυτού θεωρημένο αρμοδίως).Επιπλέον πρέπει 
να  κατατίθεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαχειριστή  ότι  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα 
εκπροσώπησης  είναι  σε  ισχύ.  Σε  περίπτωση  εκπροσώπησης   από  τρίτο  μαζί  με  τα 
προαναφερόμενα προσκομίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση  του εκπροσωπούμενου.

 Εάν οι προμηθευτές είναι ατομικές επιχειρήσεις ,συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την επίδειξη 
της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  υποβάλλεται  μαζί με την προσφορά 
συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση,  του  εκπροσωπούμενου  και 
επίδειξη της  ταυτότητα  του εκπρόσωπου.

 Σε περίπτωση εκπροσώπησης  ένωσης προμηθευτών κατατίθεται συμβολαιογραφική  πράξη 
περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ημέρα του διαγωνισμού. 

Όλες  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  θα  φέρουν  σφραγίδα  και  υπογραφή  της  συμμετέχουσας 
επιχείρησης. 

 Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική 

 Όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  για  συμμετέχουσες  αλλοδαπές  επιχειρήσεις  θα 
πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και 
να έχουν επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα 

 Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο ή φορέων του Δημόσιου Τομέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα

 Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ημεδαπών  ,αυτά 
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

 Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει να 
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

6.3. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ,στην οποία να αναφέρεται αν είναι ενήμεροι (α) μόνο 
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (ΙΚΑ)  για 
απασχολούμενους με εξαρτημένη εργασία και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού(ισχύει για α & β).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ,στην οποία να αναφέρεται το οικείο Επιμελητήριο  
στο οποίο είναι  εγγεγραμμένοι  κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  καθώς και  το ειδικό 
επάγγελμά τους. 

6.4
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται  από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 
μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση  βεβαιούμενου  του  γνησίου  της  υπογραφής  του 
δηλούντος από αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά για συμμετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα.

Σε  περίπτωση  κατάθεσης  φωτοαντιγράφων,  όταν  αυτά  έχουν  εκδοθεί  από  το  Ελληνικό 
Δημόσιο ή φορέων του Δημόσιου Τομέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να 
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 
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Σε  περίπτωση  κατάθεσης  φωτοαντιγράφων  ,αλλοδαπών εγγράφων,  αυτά  πρέπει  να  είναι 
ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Η  επιτροπή  διενέργειας  μπορεί  να  ζητεί  εκ  των  υστέρων  την  προσκόμιση  πρωτότυπων 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού υπό τη 
μορφή φωτοαντίγραφου.

ΆΡΘΡΟ 7

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1.  Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  στις 

13/10/2016 ημέρα Πέμπτη από ώρα 11:00 μέχρι και 11:30
2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α. με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν 

μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

4.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  δύναται  να  ζητήσει  την αποστολή δείγματος,  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  του 

διαγωνισμού, κριθεί αυτό αναγκαίο από την αρμόδια επιτροπή.  

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 8

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

Α) Για τα καύσιμα:  i) το ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης των καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης, και στη  νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης,  την 

ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 63 του Ν. 

4257/2014. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, 

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

Β) Για τα ελαιολιπαντικά την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ.

2.  Προσφορά που υποβάλλεται  σε  ευρώ σε σταθερές τιμές ή  με οιονδήποτε  άλλο τρόπο 

πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή 

κατά  είδος  ποσοστό  έκπτωσης,  για  ολόκληρη  την  ποσότητα  του  κάθε  προσφερόμενου  είδους 

καυσίμου,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4.  Εάν  στο  διαγωνισμό  τα  προσφερόμενα  ποσά  ή  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.
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5. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων 

του κάθε είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το 

κάθε  είδος  καυσίμου  και  ελαιολιπαντικών  για  ολόκληρη  την  ποσότητα  που  αναγράφεται  στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.

6.  Οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  είτε  για  το  σύνολο  της 
προμήθειας είτε για τις επιμέρους ομάδες (α. Καυσίμων , β. Λιπαντικών).

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

είδος καυσίμου.

ΆΡΘΡΟ 9

Προέλευση των καυσίμων-ελαιολιπαντικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης 

του κάθε είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικού που προσφέρουν.

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η 

διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικού, καθώς και ο 

τόπος εγκατάστασής του. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται  η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.  Εάν 

διαπιστωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή  

απορρίπτεται  και  η  σχετική  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κοινοποιείται  στο  Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής 

αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη 

διύλιση  και  επεξεργασία  μερικώς  ή  ολικώς  του  κάθε  είδους  καυσίμου  έχει  επιβληθεί  ποινή 

αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε  

με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά 

από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από 

εκείνο  που  δηλώθηκε  στην  προσφορά,  χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, 

συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 10

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
1.  Εφόσον  κριθεί  απαραίτητη  η  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις  εγκαταστάσεις  του 

προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων,  τα έξοδα της ειδικά για το 

σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες 

κατ’ αναλογία.

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε  
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(5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της 

οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΆΡΘΡΟ 11

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

τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η Δ.Ε.Υ.Α. 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.

3.  Οι  προσφορές  ισχύουν  με  ποινή  αποκλεισμού  χωρίς  καμία  αλλαγή,  ανεξάρτητα  από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα , για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού και θα κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισμού.

ΆΡΘΡΟ 12

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση 

για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η 

σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή 

ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

ΆΡΘΡΟ 13

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

γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις  

βάρος του προσφέροντος.

ΆΡΘΡΟ 14

Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι  προσφορές υποβάλλονται  μέσα σε φάκελο, καλά 

σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.

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

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή 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 της Δ.Ε.Υ.Α. που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
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δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα πλήρη 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:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:

α) Υποφάκελος με όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής  του άρθρου 6 της παρούσας 
διακήρυξης  με την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην 
υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους.

β) Για τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων στην 
οποία θα αναγράφεται ότι  τα προσφερόμενα είδη  θα είναι  σύμφωνα με όσα περιγράφονται  στην 
μελέτη με α/α  21/2016.
Η Υ.Δ. θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή της συμμετέχουσας επιχείρησης. 
Τα  δικαιολογητικά  για  τα  τεχνικά  στοιχεία  θα  τοποθετηθούν  σε  υποφάκελο  ξεχωριστό  μέσα  στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

γ)  Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  υποφάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Έξω από αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο (14.3) 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 1 του άρθρου 8 της παρούσας. Οι οικονομικές προσφορές Επί ποινή 
αποκλεισμού θα είναι συνταγμένες στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης. 

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 ενώπιόν 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.

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

9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε  

είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικού (μέρος τμήματος).

Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου 

προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

ΆΡΘΡΟ 15

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών
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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 16

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
1.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται  πολιτική  τιμών  κάτω  του  κόστους 

παραγωγής, διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping)  

ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος 

ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν 

διάφορες  φάσεις  βιομηχανοποίησης  (που  αφορούν  ενδιάμεσα  προϊόντα)  για  την  κατασκευή  του 

τελικού  προϊόντος.  Οι  εν  λόγω  φάσεις  βιομηχανοποίησης  επιβάλλεται  ρητά  να  δηλωθούν  στην 

προσφορά των ενδιαφερόμενων.

2.  Οι  προσφέροντες παρασκευαστές ή  εμπορικοί  εκπρόσωποι  προϊόντος χωρών που δεν 

έχουν  αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  Δασμών  και  Εμπορίου  (GATT)  ή  δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν 

εγγράφως  να  δηλώσουν  με  την  προσφορά  τους,  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  τους  δεν  είναι 

αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 

εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που  

συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 17

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου
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. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι  παρασκευαστές 

οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της  εφαρμογής  της  προαναφερθείσας  ρήτρας  στην  παρασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος.

ΆΡΘΡΟ 18

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών
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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 και  η τεχνική προσφορά κατά 

φύλλο.  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  18.1  έως  και  18.3  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.

ΆΡΘΡΟ 19

Αξιολόγηση προσφορών- Ανακήρυξη μειοδότη
1. Για την αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω 

στοιχεία: 

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

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

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

την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 

χονδρικής πώλησης των καυσίμων:  πετρελαίου θέρμανσης,  και  στη  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης της βενζίνης και πετρελαίου κίνησης,  όπως αυτή προκύπτει από το 

Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63, ν. 4257/2014) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα 

από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Το ανωτέρω ποσοστό 

μπορεί  να  είναι  και  αρνητικό,  χωρίς  να  υπερβαίνει  το  5%. Για  την  προμήθεια  των 

ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

3.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που  περιέχουν  την  ίδια  τιμή  για  το  ίδιο  είδος 

ελαιολιπαντικού ή το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμων και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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4. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

5. Εναλλακτικές προσφορές  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 20

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1.  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  με  γνωμοδότησή  της  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  που 

αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου και  ελαιολιπαντικού που προφέρει  ο 

προμηθευτής. 

β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Την κατανομή του κάθε είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικού μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με 

ισότιμες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 21

Συνέχιση του διαγωνισμού
Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  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 22

Ενστάσεις
Ένσταση κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού ή της  νομιμότητας  διενέργειάς  του ή  της 

συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος  φορέα, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.

2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος  φορέα, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται  ενώπιον της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης,  συγκροτείται  χωριστό  γνωμοδοτικό  όργανο  τριμελές  ή  πενταμελές  (Επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού 
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οργάνου που είναι  αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ).

ΆΡΘΡΟ 23

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός 
προθεσμίας,  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α' 74) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
αν  είναι  ενήμεροι  (α)  μόνο  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  (ΙΚΑ)  για  απασχολούμενους  με  εξαρτημένη  εργασία  κατά  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σ’  
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής που να ισχύει κατά την ημερομηνία 
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  έκδοσης  εντός  τελευταίου   εξαμήνου  από  το  οποίο   να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχει  αναστείλει  τις 
επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα περί  
εκκαθάρισης   δεν  απαιτούνται  στην  περίπτωση   που  οι  συμμετέχοντες  είναι  ατομικές 
επιχειρήσεις. 

Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  δεν  
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση  
του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  εμπρόθεσμα  σε  σφραγισμένο  φάκελο, 
πρωτοκολλημένο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης , ο οποίος παραδίδεται  στο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που 
υπoβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν,  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
είναι  ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και  η κατακύρωση γίνεται  
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά   σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  κηρύσσεται  έκπτωτος  (και  στην 
περίπτωση που έχει καταθέσει εγγύηση συμμετοχής αυτή καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 ), και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά ,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη η 
προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν 
προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  η  διαδικασία 
ματαιώνεται. 

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού  ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και,  (με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση 
συμμετοχής του, που  είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το  άρθρο 72),  η κατακύρωση γίνεται στον 
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προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια  επιλογής, η διαδικασία  
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  του 
αναθέτοντος   φορέα  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως 
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5, είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης. 
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση 
κατακύρωσης  του.

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 24

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Μετά από εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει  στην 
κατακύρωση του διαγωνισμού.
Ο αναθέτον φορέας  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον κοινοποιηθεί η  απόφαση  κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον ο τελευταίος  
υπέβαλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 25

Έγγραφη ειδική πρόσκληση
1.  Στον  ανάδοχο    που  έγινε  η  κατακύρωση  αποστέλλεται  έγγραφη  ειδική  πρόσκληση  ,  που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος 
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Τον φορέα  για τον οποίο προορίζετε η προμήθεια.
ε)  Τη  συμφωνία  της  κατακύρωσης  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τυχόν  αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ειδική πρόσκληση  η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης 
που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 
του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετικό  τηλεγράφημα  ή 
τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο 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 ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά.  Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 26
Εγγυήσεις
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1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό (παρ. 1, άρθρο 72 
ν. 4412/2016)

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
α.  Ο ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε   η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  διάρκειας όση και η διάρκεια της σύμβασης πλέον δύο (2) 
μηνών , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της προσφοράς 
του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ για την οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Τον  φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, στον οποίο απευθύνεται (Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης).

4. Τον αριθμό της εγγύησης

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα (προμηθευτή) υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

7. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,

8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

9. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί δυο (2) μήνες μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης.

10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται 

11. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από 
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

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

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι :
Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής 
καλής  εκτέλεσης  ή  με  έγγραφη  δήλωση  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  ότι  εξέλειψε  ο  λόγος  για  τον  οποίο 
κατατέθηκε.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί:
Ότι με την υπογραφή της σύμβασης η προμήθεια των υλικών θα ανταποκρίνεται πλήρως προς 
τους όρους των προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς και προς το 
άρθρο 4 της μελέτης (περι i-iv) και συγκεκριμένα:

i. Για τα καύσιμα ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα καύσιμα που θα προμηθεύει τη  
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  θα ανταποκρίνονται  πλήρως στις  προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων,  όπως 
ισχύουν σήμερα.
ii. Για τα λιπαντικά ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών 
και  σχεδίων της προσφοράς και  ότι  θα είναι  στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας ,  
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα.
iii. Την  έγκαιρη  και  χωρίς  καθυστέρηση  (εντός  48  ωρών)  προμήθεια  υγρών  καυσίμων 
θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του φορέα μετά την έγγραφη παραγγελία από μέρους του φορέα 
και  αυθημερόν  παράδοση  για  τα  καύσιμα  κίνησης  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου  ή  του 
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συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου (εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου 
θέρμης) .
iv. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση, (εντός 48 ωρών) από την έγγραφη παραγγελία της 
υπηρεσίας, παράδοση των λιπαντικών ειδών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
H εγγυητική μπορεί να έχει και τη μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3. Εγγύηση προκαταβολής.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης 
της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 27

Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2.  Η σύμβαση συντάσσεται  με  βάση τους όρους της διακήρυξης και  περιλαμβάνει  όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια καύσιμα και ελαιολιπαντικά και την ποσότητα.

δ.  Το  ποσοστό  έκπτωσης  που  έχει  προσφερθεί  για  κάθε  είδος  καυσίμου  και  την  τιμή  για  κάθε 

λιπαντικό.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίμου και ελαιολιπαντικού.

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.

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικού.

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  τον  Πρόεδρο  ή  το  νομίμως 

εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.

4. Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  ή να παρατείνεται  η διάρκεια ισχύος της μέχρι και  

τέσσερις (4) μήνες 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. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται 

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

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

γ.  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.
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ΆΡΘΡΟ 28

Παραλαβή των καυσίμων-ελαιολιπαντικών
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και ελαιολιπαντικών 

και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 
5 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και ελαιολιπαντικών η έκδοση των 

σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται  μέσα  στον  καθοριζόμενο  από  τη  σύμβαση 

χρόνο.

3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 

των  καυσίμων  και  ελαιολιπαντικών.  Σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση  προβλέπει,  εκτός  από 

μακροσκοπική  εξέταση  και  ελέγχους  που  διενεργούνται  από  άλλα  όργανα  που  δεν  ανήκουν  στη 

Δ.Ε.Υ.Α., ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 

των καυσίμων χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων 

για  έλεγχο,  μέχρι  την  κοινοποίηση  των  αποτελεσμάτων  του  ελέγχου  στην  Επιτροπή.  Εφόσον  ο 

προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα τη Δ.Ε.Υ.Α. για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει  

τις ποσότητες των καυσίμων και ελαιολιπαντικών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, 

ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε 

θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 29

Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
1.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  από  τη  στιγμή  που  λαμβάνει  την  εντολή 

προμήθειας, να εφοδιάσει τη Δ.Ε.Υ.Α. με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και λιπαντικών.  

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και  λιπαντικών θα γίνεται  περιοδικά,  ανάλογα με  τις 

προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 

και  η  προσφορά  που  ορίζει  μεγαλύτερη  χρόνο  παράδοσης  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά 

όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

2.  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  που 

αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η  προμήθεια  του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α..

3.  Λόγω  απόστασης  των  μετακινούμενων  οχημάτων  από  τον  χώρο  εφοδιασμού  και  την 

αδυναμία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  να  αποθηκεύσει  ποσότητες  βενζίνης  και  πετρελαίου  κίνησης,  η  τμηματική 

παράδοση αυτών θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α., είτε από αντλία που θα βρίσκεται  

σε ακτίνα το πολύ πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα 

παραδίδεται  τμηματικά στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. και  σε 

ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 

από γνωμοδότηση της  Επιτροπής Αξιολόγησης,  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4  αυτού  ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται  υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)  

ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 

Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή 

του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 

Σελίδα 17 από 22

16PROC005170886 2016-09-30



το  1/2  ολόκληρου του συμβατικού  χρόνου.  Μετά  τη  λήξη του συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  οι 

ποσότητες των καυσίμων δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της 

απόφασης  σχετικά  με  αιτηθείσα  παράταση,  άσχετα  εάν  το  αίτημα  του  προμηθευτή  υποβλήθηκε 

έγκαιρα.  Ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος 

παράδοσης  και  δεν  υποβλήθηκε  έγκαιρα  αίτημα  παράτασής  του  ή  έληξε  ο  παραταθείς  κατά  τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων και λιπαντικών.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α., το χώρο υποδοχής των καυσίμων 

και λιπαντικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το  

κάθε είδος καυσίμου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα 

παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.

6.  Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης μπορεί  με  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  να 

μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

εμπρόθεσμης  παράδοσης  των  συμβατικών  ειδών  ή  σε  περιπτώσεις  που  συντρέχουν  λόγοι  που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 30

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  28  της  παρούσας  επιβάλλονται,  εκτός  των  τυχόν 

προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% 

επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 

ολόκληρη μέρα.

β.  Για  καθυστέρηση,  που  υπερβαίνει  το  1/2  του  παραπάνω  χρονικού  διαστήματος,  επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία 

του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται  σ’ αυτόν η 

δυνατότητα  να  παραδώσει  τα  καύσιμα-λιπαντικά  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  του 

διαγωνισμού  που  διενεργείται  εις  βάρος  του,  επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για  εκπρόθεσμη 

παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης 

μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και  τα αναφερόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιμα-λιπαντικά, ο διαγωνισμός ή τα 

αποτελέσματα  αυτού,  ματαιώνονται,  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  την 

οριστική παραλαβή των καυσίμων.

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση 

από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με  
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ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  αντίστοιχα,  εφόσον  ο 

προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 31

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  μέρους  ή  ολόκληρης  της  συμβατικής  ποσότητας  των 

καυσίμων-λιπαντικών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  του  αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται  

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι,  σύμφωνα με τους 

όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται  

για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  25%  της  συνολικής  διάρκειας  της 

σύμβασης,  ο  δε  πάροχος  των  υπηρεσιών  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του  

τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκειας,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αν τα υλικά παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,  

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος 

του  ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της 

προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς  ΦΠΑ  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν  εκπρόθεσμα,

β)  για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  50% επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5% χωρίς  ΦΠΑ επί  της 

συμβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν  εκπρόθεσμα,

γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (φορέα), αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το  ποσό  των  ποινικών  ρητρών  αφαιρείται/συμψηφίζεται  από/με  την  αμοιβή  του  αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτον φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

ΆΡΘΡΟ 32

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα  

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν:

α)  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή  αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση, 

επιβάλλονται,  με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 

είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 

της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο υπολογισμός  των τόκων  γίνεται  από την  ημερομηνία  λήψης  της 

προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου,  με  το  ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από δικαιοπραξία,  από την 

ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο 

υπερημερίας.

4.  Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των 

συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του 

Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.  

ΆΡΘΡΟ 33

Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα 

και λιπαντικά είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 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 τη χρήση για την οποία 

τα προορίζει η Δ.Ε.Υ.Α..
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2.  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν  διαπιστώσει  ότι  

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’  

αντικαταστήσει,  ύστερα  από  αίτηση  της  Δ.Ε.Υ.Α.  κάθε  ποσότητα  καυσίμου  ή  λιπαντικού  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 αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και λιπαντικών και 

αποστολής  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  των  νέων  σε  αντικατάσταση  των  ακατάλληλων,  θα  βαρύνουν  τον 

προμηθευτή.

3.  Εφόσον  από  τη  χρήση  του  ακατάλληλου  καυσίμου  ή  λιπαντικού  επήλθε  φθορά  στο 

μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α., ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει  

όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, 

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να 

καταβάλει ως αποζημίωση προς τη Δ.Ε.Υ.Α. για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν 

καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

4.  Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλου  καυσίμου  ή 

λιπαντικού, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 34

Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά 

την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται 

από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α..

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  από τη Δ.Ε.Υ.Α.  το αργότερο εξήντα (60) ημέρες μετά 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 

γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 35

Χορήγηση προκαταβολής
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

ΆΡΘΡΟ 36

Άλλα στοιχεία
1.  Η  Δ.Ε.Υ.Α.  δεν  θα  κάνει  αποδεκτές  προσφορές  που  αναφέρονται  σε  μέρος  της 

προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού, κατά παρέκκλιση αυτής που 

ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

2. Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους 

καυσίμου  ή  λιπαντικού  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί 

σκόπιμη  η  προμήθεια  του  συνόλου  των  ποσοτήτων  για  κάθε  είδος  καυσίμου  και  λιπαντικού,  ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α..

3. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες.

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016.
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ΆΡΘΡΟ 37

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και  

ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α..

2.  Η  περίληψη  της  παρούσης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  κτιρίου 

διοίκησης  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  θα  αναρτηθεί  στο  δικτυακό  της  τόπο  και  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ 

τουλάχιστον δώδεκα (12)  ημερολογιακές ημέρες πριν  την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 38

Επιτροπή Διαγωνισμού

Η επιτροπή διαγωνισμού  αποτελείται από τους παρακάτω (A.Δ.Σ.. 4/2016):
 κ. Μανουσαρίδου Ελένη Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή την κ. Κωστίκα Μαρία
 Πασιά Θεοδώρα με αναπληρωτή την κ. Καραμβαλάση Γεωργία 
 κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο  με αναπληρωτή τον κ. Φωτιάδη Αθανάσιο 

ΆΡΘΡΟ 39

Επιτροπή ενστάσεων

Η επιτροπή ενστάσεων  αποτελείται από τους παρακάτω (Α.Δ.Σ. 94/2016):
 κ. Ζωντανού Μαρία Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Πραδάκη Παρασκευά
 κ. Σφυριδάκη Παρασκευή με αναπληρωτή τον κ. Βυρσωκινό Απόστολο 
 κ. ΚουσούληΓεώργιο  με αναπληρωτή τον κ. Νταλακούδη Δημήτριο

ΆΡΘΡΟ 40

Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:

α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη 

Νομού Θεσσαλονίκης. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2310 460.534 , 2310-460.532

FAX: 2310-460.531

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραμβαλάση Γεωργία, Κωστίκα Μαρία

β. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης: http://www.deya-thermis.gr/ 

γ. στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων)

δ.  μέσω  ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου   κατόπιν  σχετικού  ηλεκτρονικού  αιτήματος  στην 

ηλεκτρονική  διεύθυνση  deyak@thermi.gov.gr και  κατόπιν  προηγούμενης  τηλεφωνικής 

συνεννόησης.   Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ. Κωστίκα Μαρία & κ.  Καραμβαλάση Γεωργία

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 94/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Πονερίδης Παναγιώτης
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