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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.  1/2017 

Προκήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (∆ιεθνή)  ∆ηµόσιου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη  προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων για το έτος  2017,  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

4. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές».  

5. Τις  διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
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(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις».  

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄)  «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)». 

10. Το άρθρο 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993/07-08-2015  (ΦΕΚ 185/Β΄) του Υπουργού 
Εσωτερικών «περί καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».   

12. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».  

14. Τις διατάξεις του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα». Tις  διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 
95/Α/2005). 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων 
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

17. Την µε αριθµ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)». 

18. Την µε αριθµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή 
της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». 

19. Τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κράτους  σχετικά  µε τις 
προδιαγραφές των υγρών καυσίµων (θέρµανσης – κίνησης) [Σχετικές οι µε αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 
1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις]. 

20. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

21. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

22. Την µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β΄) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

23. Την µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

24. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
25. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

26. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄)  «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

27. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

28. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας», όπως ισχυει. 

29. Την ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
σύµφωνα µε το οποίο ο αρχαιότερος Γενικός ∆ιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα 
όταν η θέση είναι κενή. 

30. Την αριθµ. πρωτ. 77912/16422/28-12-2012 (Α∆Α : Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ)  Απόφαση Γ.Γ.Απ.∆.Ηπ-∆.Μ., 
περί ορισµού Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

31. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

32. Τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµικών – Γεωργίας – ∆ηµόσιας Τάξης 
«Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθµών». 

33. Την µε αριθµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των  ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
«Ρύθµιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των 
εσόδων από µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς». 

34. Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ. 

35. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015». 

36. Την υπ’ αριθµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – 
Οικονοµικών  «Άνοιγµα Λογαριασµού Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης».  

37. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

38. Η µε αριθµ. πρωτ.193422/12-12-2016 (Α∆Α:7Η00ΟΡ1Γ-Η1Η) απόφασή µας περί «Κατανοµής 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής 
Μακεδονίας οικ. έτους 2017». 

39. Την µε αριθµ. πρωτ. 12262/30-01-2017 Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

40. Την µε αριθµ. πρωτ. 12666/31-01-2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & προσφυγών 
που αφορούν  τη διεξαγωγή των διαγωνισµών από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

41. Τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ., συνολικού ποσού  243.671,00  €, που θα διατεθούν από τον τακτικό 
προϋπολογισµό του φορέα (993-24- Ε.Φ. 071,072,073- ΚΑΕ 1511 και 1512) µε τα παρακάτω στοιχεία 
:  

- Αριθµ. πρωτ. 57/31-01-2017 – Α∆Α : 6ΥΚΓΟΡ1Γ-ΠΒ2 – Α∆ΑΜ : 17REQ005758025. 

- Αριθµ. πρωτ. 58/31-01-2017 – Α∆Α : ΩΨΣΖΟΡ1Γ-ΡΨΠ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758027 

- Αριθµ. πρωτ. 59/31-01-2017 – Α∆Α : Ψ3Ω0ΟΡ1Γ-Ν9Μ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758026 

- Αριθµ. πρωτ. 60/31-01-2017 – Α∆Α : 6ΜΑ4ΟΡ1Γ-7ΑΥ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758048 

- Αριθµ. πρωτ. 61/31-01-2017 – Α∆Α : ΨΜΨΦΟΡ1Γ-Ι1Υ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758041 

42. Τις  Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  151.240,06 € 
για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών υγρών καυσίµων των Συνοριακών Σταθµών χωρικής 
µας αρµοδιότητας, για το  έτος 2016, από τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 
237/Α/1998), µε τα παρακάτω στοιχεία :  

17PROC005773276 2017-02-07

ΑΔΑ: ΨΦΕΜΟΡ1Γ-40Η



 

Σελίδα 4 

- Αριθµ. πρωτ. 12286/30-01-2017 – Α∆Α : Ω4Θ6ΟΡ1Γ-Ρ2Ε – Α∆ΑΜ : 17REQ005757180 

- Αριθµ. πρωτ. 12289/30-01-2017 – Α∆Α :ΩΨΥΖΟΡ1Γ-ΞΙ9 – Α∆ΑΜ : 17REQ005757396 

43. Την µε αρ. πρωτ . 15046/03-02-2017 (Α∆Α: 6ΚΤΠΟΡ1Γ-6ΓΕ) Απόφαση της Απ.∆.Ηπ-∆.Μ. περί 
«Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (∆ιεθνή)  ∆ηµόσιου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη  προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων για το έτος  2017,  για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και 
των Συνοριακών Σταθµών χωρικής Αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 

 
1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (∆ιεθνή) ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων 
[πετρελαίου θέρµανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8),  
βενζίνης αµόλυβδης (CPV: 09132100-4)], συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας  347.420,00 
λίτρων,  συνολικού προϋπολογισµού τριακοσίων δεκαοκτώ  χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα επτά  ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (318.467,26  €), προ Φ.Π.Α. ήτοι  τριακοσίων 
ενενήντα τεσσάρων  χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα 
λεπτών (394.899,41 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ,   για τις ανάγκες : 

� Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας, 
συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 195.420,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισµού 
εκατόν ενενήντα έξι  χιλιάδων  τετρακοσίων ενενήντα εννέα   ευρώ και σαράντα έξι 
λεπτών (196.499,46  €), προ Φ.Π.Α., ήτοι διακοσίων  σαράντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (243.659,33 €), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό 
προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας 
[Φορέας 993-24, Ε.Φ.071 – 072 – 073, Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ)  1511 και 
1512]. 

 

� Των Συνοριακών Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου ∆υτικής Μακεδονίας συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 152.000 λίτρων, 
συνολικού προϋπολογισµού εκατόν είκοσι µία  χιλιάδων  εννιακοσίων εξήντα επτά  
ευρώ και ογδόντα λεπτών (121.967,80 €), προ Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν πενήντα µία  
χιλιάδων   διακοσίων σαράντα ευρώ και επτά λεπτών (151.240,07 €), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ,  τα οποία θα διατεθούν από τα έσοδα της παρ. 3 
του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’).  

 

2. Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες,  όπως διαµορφώνονται ανά  
τµήµα  (Οµάδα Υπηρεσιών  και κατηγορία καυσίµων), αναλύεται,  ως εξής: 
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ΟΜΑ∆Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

(ΕΥΡΩ εκτός 
Φ.Π.Α)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

(ΕΥΡΩ  µε 
Φ.Π.Α)  

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΑΡΤΑΣ 

1 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ             5.000             4.075,000            5.053,000   

2 ΚΙΝΗΣΗΣ             8.400           10.290,200          12.759,848   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              4.000              3.264,000             4.047,360   

4 ΚΙΝΗΣΗΣ              4.960              6.189,600             7.675,104   

Σ.Σ. 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              8.000              6.528,000             8.094,720   

6 ΚΙΝΗΣΗΣ                 400                  424,800                526,752   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            25.000           19.850,000          24.614,000   

8 ΚΙΝΗΣΗΣ            26.050            31.179,770          38.662,915   

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 9 ΚΙΝΗΣΗΣ              3.800              4.557,500             5.651,300   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-
∆.Μ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ  

10 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              4.000              3.176,000             3.938,240   

11 ΚΙΝΗΣΗΣ              3.000              3.649,350             4.525,194   

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

12 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            26.000            20.644,000          25.598,560   

13 ΚΙΝΗΣΗΣ                 800                  839,200             1.040,608   

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 

14 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              9.000              7.146,000             8.861,040   

15 ΚΙΝΗΣΗΣ                 400                  419,600                520,304   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              3.500              3.489,500             4.326,980   

17 ΚΙΝΗΣΗΣ              3.360              4.032,093             4.999,795   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

18 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              2.000              1.626,000             2.016,240   

19 ΚΙΝΗΣΗΣ              8.300            10.331,000          12.810,440   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

20 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            12.000              9.828,000          12.186,720   

21 ΚΙΝΗΣΗΣ              8.600            10.653,700          13.210,588   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

22 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              7.000              5.558,000             6.891,920   

23 ΚΙΝΗΣΗΣ            14.150            17.298,250          21.449,830   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΒΛΑΣΤΗ) 24 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              8.000              6.352,000             7.876,480   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

25 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              6.000              4.764,000             5.907,360   

26 ΚΙΝΗΣΗΣ              4.700              5.779,300             7.166,332   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

27 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            25.000            19.875,000          24.645,000   

28 ΚΙΝΗΣΗΣ              8.600            10.681,200          13.244,688   

Σ.Σ. 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

29 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            55.000            43.725,000          54.219,000   

30 ΚΙΝΗΣΗΣ              1.200              1.245,600             1.544,544   

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ 

31 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            50.000            39.750,000          49.290,000   

32 ΚΙΝΗΣΗΣ              1.200              1.245,600             1.544,544   

ΣΥΝΟΛΟ     347.420       318.467,263     394.899,406   
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3. Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,  
ύστερα από ελάχιστη προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» . 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

 

 

07-02-2017 

 

ηµέρα :10-02-2017 

   ώρα : 15.00 µ.µ. 

 

ηµέρα : 15-03-2017 

ώρα    :   15.00 µ.µ. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της. 

 

4. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα (ανά 
οµάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίµων), όπως αναλύονται  στον ανωτέρω πίνακα 
της παρ. 2. 

Αναλυτικά στοιχεία ανά τµήµα παρέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ 
του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης. 
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� Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόµενες  προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
υποχρεωτικά  το σύνολο των ανά κατηγορία καυσίµων (καύσιµα θέρµανσης – καύσιµα 
κίνησης).   

� Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε τµήµατος ή και για µέρος 
της προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

� Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος καυσίµου, µπορεί να διαφοροποιούνται και θα 
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµώµενης αξίας που δεν µπορεί να 
µεταβληθεί. 

5. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής ήτοι το µεγαλύτερο ποσοστό παρεχόµενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  
επί της µέσης λιανικής τιµής κάθε είδους καυσίµου (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου 
κίνησης, αµόλυβδης βενζίνης), της οικείας Περιφερειακής Ενότητας - Τµήµα Εµπορίου & 
Τουρισµού, (όπως καταγράφονται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων 
από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας).  

6. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικού Τεύχους της 
προκήρυξης) έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών 
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε  

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 

8. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς, για εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

9. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής για κάθε προσφορά ανά τµήµα (ανά οµάδα υπηρεσιών και κατηγορία  
καυσίµων) στο διαγωνισµό (Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), ποσού ίσου µε το 2% επί 
της συνολικής  εκτιµώµενης αξίας εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016].  

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχεί ανά τµήµα αναγράφεται 
στους πίνακες  1 & 3  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ).  
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι  την 19-10-2017,  άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 
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10. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» 

11. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.µ., 
(ήτοι 22-03-2017, ηµέρα Τετάρτη), µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών (Σύµφωνα µε τις παρ.3.1.1.-3.1.2  
του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης). 

12. Η παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης θα γίνει  σύµφωνα µε την παρ. 2.1.3      
του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης. 

13. Η ισχύς των συµβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα 
λήγουν την 31-12-2017 µε δυνατότητα µονοµερούς τρίµηνης  παράτασης (έως 31-03-2018)  
στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων  
που καθορίζονται στη διακήρυξη και που µπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση 
της συνολικής προεκτιµόµενης αξίας που δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

[Συνολική προϋπολογισθείσα συµβατική αξία χωρίς Φ.Π.Α. : 318.467,26 €  
(εκτιµώµενη συµβατική αξία προ Φ.Π.Α. έως 31-12-2017 : 221.865,00  € και δικαίωµα 
τρίµηνης  παράτασης  µε Φ.Π.Α. έως 31-03-2018 : 96.602,26 €)]. 

14. Η δηµοσίευση της διακήρυξης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του 
Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης  ως εξής :   

� Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 06-01-2017, ηµέρα ∆ευτέρα. 

� Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δηµοσίευση στο φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ∆ιακηρύξεων και ∆ηµοσίων Συµβάσεων): 07-
02-2017, ηµέρα Τρίτη.  

� Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δηµοσίευση στον 
ελληνικό ηµερήσιο τύπο: 07-02-2017, ηµέρα Τρίτη. 

15. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη 
και τα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος της, θα εφαρµόζονται οι 
κείµενες περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα ∆ιατάξεις. 

16. Λοιπές πληροφορίες  παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού - Τµήµα  Προµηθειών, 
∆ιαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τηλέφωνα : 2651360319 
(Ιωάννα Καραλή),  2651360338 (Λαµπρινή Ντάγιου). 

17. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγµα σύµβασης 
αναπόσπαστα της παρούσας. 

     

Συνηµµένα: 
     Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης                                                     

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και  Πρέβεζας 

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 

3. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΕΛΩΝΕΙΑ) 
      Κακαβιάς, Μαυροµατίου, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
2) Γραφεία Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ.  
3) ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

(Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας) 

4) Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών 
5) Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
6) Τµήµα Προµηθειών ∆.Υ & Κ.Ο. 
7) Τµήµα Συνοριακών Σταθµών 
8) Χρ. Αρχείο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2017 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων (διεθνής) Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, 
για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, για το έτος 2017, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  

καθώς και των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτικά στοιχεία 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, 
για το έτος 2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
ΑΠ.Δ.ΗΠ.- Δ.Μ. καθώς και των Συνοριακών Σταθμών 
χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ 09135100-5 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ / 09134100-8 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ/ 09132100-4  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός, Ηλεκτρονικός, άνω των ορίων (Διεθνής), 

Δημόσιος, Μειοδοτικός  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία 
του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

15-03-2017 (ημέρα Τετάρτη ) 

Ώρα : 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10-03-2017 (ημέρα Παρασκευή) 

Ώρα : 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

22-03-2017 (ημέρα Τετάρτη) 

Ώρα : 11.00 π.μ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης 
έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της μέσης λιανικής τιμής 

κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, 

(όπως καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία 

Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας).  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων  χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών 

(394.899,41 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %   

[προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  318.467,263 €   ΦΠΑ 

:76.432,143] Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ του Αναλυτικού Τεύχους της 

προκήρυξης. 
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Για από υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. από τον  τακτικό 

προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -  
Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2017 [Φορέας 
993-24, Ε.Φ.071 – 072 – 073, Κωδικός Αριθμός Εξόδου 
(ΚΑΕ)  1511 και 1512],  

Για τους Συνοριακούς Σταθμούς από τα έσοδα της παρ. 3 

του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπως 

ισχύει. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

347.420 Λίτρα  

Η ποσότητα  ανά τμήμα προσφοράς και κατηγορία/ είδος 

καυσίμου  αναλύεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

IΙΙ του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Υπηρεσίες ΑΠ. Δ.ΗΠ-Δ.Μ., όπου εδρεύουν. 

Συνοριακοί Σταθμοί χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 

(Σύμφωνα με την παρ.  6.1 του Α.Τ.) 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

[Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε προσφορά ανά 
τμήμα (ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία  καυσίμων) 

στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII -1), 
ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής  εκτιμώμενης αξίας 

εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Ως 

εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα 

(ομάδα υπηρεσιών / κατηγορία καυσίμων)  για το οποίο 

γίνεται η προσφορά 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης*, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Ως αξία της σύμβασης  νοείται το ποσό που 

αναλογεί στο τμήμα (ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία 

καυσίμων)  για το οποίο γίνεται η προσφορά. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν 

από την υπογραφή τους και θα λήγουν την 31-12-2017 με 

δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης  παράτασης (έως 31-03-
2018)   

[Συνολική εκτιμώμενη συμβατική αξία χωρίς Φ.Π.Α. : 
318.467,26 €  (εκτιμώμενη συμβατική αξία προ Φ.Π.Α. 

έως 31-12-2017 : 221.865,00  € και δικαίωμα τρίμηνης  

παράτασης προ Φ.Π.Α. έως 31-03-2018: 96.602,26 €)]. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (παρ. 6 του άρθρου 6 

του Ν. 4412/2016). 

Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
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αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 

Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

 

06-02-2017  (ημέρα Δευτέρα) 

Ημερομηνία αποστολής  στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο 

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ανάρτηση στη Διαύγεια  
07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ 
07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ  

www.promitheus.gov.gr  

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-
Δ.Μ.  

 www.apdhp-dm.gov.gr  

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2017 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός άνω των ορίων (διεθνής) Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, 
για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, για το έτος 2017, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  

καθώς και των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 
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Συνοπτικά στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, 
για το έτος 2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
ΑΠ.Δ.ΗΠ.- Δ.Μ. καθώς και των Συνοριακών Σταθμών 
χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ 09135100-5 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ / 09134100-8 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ/ 09132100-4  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός, Ηλεκτρονικός, άνω των ορίων (Διεθνής), 

Δημόσιος, Μειοδοτικός  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία 
του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

15-03-2017 (ημέρα Τετάρτη ) 

Ώρα : 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10-03-2017 (ημέρα Παρασκευή) 

Ώρα : 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

22-03-2017 (ημέρα Τετάρτη) 

Ώρα : 11.00 π.μ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης 
έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της μέσης λιανικής τιμής 

κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, 

(όπως καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία 

Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας).  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων  χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών 

(394.899,41 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %   

[προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  318.467,263 €   ΦΠΑ 

:76.432,143] Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ του Αναλυτικού Τεύχους της 

προκήρυξης. 
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Για από υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. από τον  τακτικό 

προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -  
Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2017 [Φορέας 
993-24, Ε.Φ.071 – 072 – 073, Κωδικός Αριθμός Εξόδου 
(ΚΑΕ)  1511 και 1512],  

Για τους Συνοριακούς Σταθμούς από τα έσοδα της παρ. 3 

του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπως 

ισχύει. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

347.420 Λίτρα  

Η ποσότητα  ανά τμήμα προσφοράς και κατηγορία/ είδος 

καυσίμου  αναλύεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

IΙΙ του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Υπηρεσίες ΑΠ. Δ.ΗΠ-Δ.Μ., όπου εδρεύουν. 

Συνοριακοί Σταθμοί χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 

(Σύμφωνα με την παρ.  6.1 του Α.Τ.) 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

[Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε προσφορά ανά 
τμήμα (ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία  καυσίμων) 

στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII -1), 
ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής  εκτιμώμενης αξίας 

εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Ως 

εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα 

(ομάδα υπηρεσιών / κατηγορία καυσίμων)  για το οποίο 

γίνεται η προσφορά 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης*, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Ως αξία της σύμβασης  νοείται το ποσό που 

αναλογεί στο τμήμα (ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία 

καυσίμων)  για το οποίο γίνεται η προσφορά. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν 

από την υπογραφή τους και θα λήγουν την 31-12-2017 με 

δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης  παράτασης (έως 31-03-
2018)   

[Συνολική εκτιμώμενη συμβατική αξία χωρίς Φ.Π.Α. : 
318.467,26 €  (εκτιμώμενη συμβατική αξία προ Φ.Π.Α. 

έως 31-12-2017 : 221.865,00  € και δικαίωμα τρίμηνης  

παράτασης προ Φ.Π.Α. έως 31-03-2018: 96.602,26 €)]. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (παρ. 6 του άρθρου 6 

του Ν. 4412/2016). 

Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 
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Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

 

06-02-2017  (ημέρα Δευτέρα) 

Ημερομηνία αποστολής  στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο 

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ανάρτηση στη Διαύγεια  
07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ 
07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ  
www.promitheus.gov.gr  

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-
Δ.Μ.  
 www.apdhp-dm.gov.gr  

07-02-2017 (ημέρα Τρίτη) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Βορείου Ηπείρου 20 

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 454 45 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL543 

Τηλέφωνο 2651360319 

Φαξ 2651360341 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  akarali@apdhp-dm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννα Καραλή 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.apdhp-dm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα 

Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα περιλαμβάνεται στην  Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του φορέα : www.apdhp-dm.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή και www.apdhp-dm.gov.gr 

δ)      H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Αναθέτουσα Αρχή ως εξής  : 
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� Για από υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. από τον  τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2017 [Φορέας 993-24, Ε.Φ.071 – 
072 – 073, Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ)  1511 και 1512],  

� Για τους Συνοριακούς Σταθμούς από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α’), όπως ισχύει. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων  [πετρελαίου 

θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8),  βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 

09132100-4)], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας  347.420,00 λίτρων,  για τις ανάγκες : 

• Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής 

(εκτιμώμενης) ποσότητας 195.420,00 λίτρων. 

• Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 
Μακεδονίας συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 152.000 λίτρων. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  Κύριο αντικείμενο 09100000 – Πρόσθετα αντικείμενα  09130000, 09135100, 

09134100, 09132100. 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τριάντα δύο  τμήματα ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία 

καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης) 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός και οι (εκτιμώμενες) ποσότητες,  όπως διαμορφώνονται ανά  τμήμα  
(Ομάδα Υπηρεσιών  και κατηγορία καυσίμων), αναλύεται,  ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

(ΕΥΡΩ εκτός 
Φ.Π.Α)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

(ΕΥΡΩ  με 
Φ.Π.Α)  

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
ΑΡΤΑΣ 

1 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ             5.000   

          
4.075,000   

         
5.053,000   

2 ΚΙΝΗΣΗΣ             8.400   

        
10.290,200   

       
12.759,848   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              4.000   

           
3.264,000   

          
4.047,360   

4 ΚΙΝΗΣΗΣ              4.960   

           
6.189,600   

          
7.675,104   

Σ.Σ. 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              8.000   

           
6.528,000   

          
8.094,720   

6 ΚΙΝΗΣΗΣ                 400   

               
424,800   

          
526,752   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            25.000   

        
19.850,000   

       
24.614,000   

8 ΚΙΝΗΣΗΣ            26.050   

         
31.179,770   

       
38.662,915   

ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 9 ΚΙΝΗΣΗΣ              3.800   

        
4.557,500   

          
5.651,300   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-
Δ.Μ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ  

10 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              4.000   

           
3.176,000   

          
3.938,240   

11 ΚΙΝΗΣΗΣ              3.000                        
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3.649,350   4.525,194   

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

12 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            26.000   

         
20.644,000   

       
25.598,560   

13 ΚΙΝΗΣΗΣ                 800   

               
839,200   

          
1.040,608   

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 

14 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              9.000   

           
7.146,000   

          
8.861,040   

15 ΚΙΝΗΣΗΣ                 400   

               
419,600   

             
520,304   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              3.500   

           
3.489,500   

          
4.326,980   

17 ΚΙΝΗΣΗΣ              3.360   

           
4.032,093   

          
4.999,795   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

18 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              2.000   

           
1.626,000   

          
2.016,240   

19 ΚΙΝΗΣΗΣ              8.300   

         
10.331,000   

       
12.810,440   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

20 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            12.000   

           
9.828,000   

       
12.186,720   

21 ΚΙΝΗΣΗΣ              8.600   

         
10.653,700   

       
13.210,588   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

22 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              7.000   

           
5.558,000   

          
6.891,920   

23 ΚΙΝΗΣΗΣ            14.150   

         
17.298,250   

       
21.449,830   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΒΛΑΣΤΗ) 24 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              8.000   

           
6.352,000   

          
7.876,480   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

25 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              6.000   

      
4.764,000   

          
5.907,360   

26 ΚΙΝΗΣΗΣ              4.700   

           
5.779,300   

          
7.166,332   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

27 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            25.000   

         
19.875,000   

       
24.645,000   

28 ΚΙΝΗΣΗΣ              8.600   

         
10.681,200   

       
13.244,688   

Σ.Σ. 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

29 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            55.000   

         
43.725,000   

       
54.219,000   

30 ΚΙΝΗΣΗΣ              1.200   

           
1.245,600   

          
1.544,544   

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ 

31 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            50.000   

         
39.750,000   

       
49.290,000   

32 ΚΙΝΗΣΗΣ              1.200   

           
1.245,600   

          
1.544,544   

ΣΥΝΟΛΟ     347.420       318.467,263     394.899,406   

 

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα 
υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων), όπως αναλύονται  στον ανωτέρω πίνακα . 

Αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα παρέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων  χιλιάδων 
οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (394.899,41 €)   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%   [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  318.467,263 €   ΦΠΑ :76.432,143] για τις ανάγκες : 

� Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού 
προϋπολογισμού διακοσίων  σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και 
τριάντα τριών λεπτών (243.659,33 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . [προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ:  196.499,46 € ,   ΦΠΑ : 47.159,87]. 
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� Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
Δυτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα μίας  χιλιάδων   διακοσίων 
σαράντα ευρώ και επτά λεπτών (151.240,07 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 

[προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  121.967,80 € ,   ΦΠΑ : 29.272,27 ]. 

Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν την 31-
12-2017 με δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης  παράτασης (έως 31-03-2018)  στο μέτρο που δεν θα 
υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων  που καθορίζονται στη διακήρυξη και 
που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που δεν μπορεί 
να μεταβληθεί. 

[Συνολική εκτιμώμενη συμβατική αξία χωρίς Φ.Π.Α. : 318.467,26 €  (εκτιμώμενη συμβατική αξία 
προ Φ.Π.Α. έως 31-12-2017 : 221.865,00  € και δικαίωμα τρίμηνης  παράτασης προ Φ.Π.Α. έως 31-
03-2018 : 96.602,26 €)]. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της μέσης 

λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, (όπως καταγράφονται στα 

Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

44. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

45. Τις διατάξει του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

46. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

47. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές».  

48. Τις  διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 

(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
.
 

49. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 

50. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις».  
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51. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

52. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄)  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)». 

53. Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993/07-08-2015  (ΦΕΚ 185/Β΄) του Υπουργού 

Εσωτερικών «περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 

όπως ισχύει. 

54. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».   

55. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

και λοιπές διατάξεις». 

56. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

57. Τις διατάξεις του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

58. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα». Tις  διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 

95/Α/2005). 

59. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων 

και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

60. Την με αριθμ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 

61. Την με αριθμ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 

οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

62. Τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους  σχετικά  με 

τις προδιαγραφές των υγρών καυσίμων (θέρμανσης – κίνησης) [Σχετικές οι με αριθμ. 467/2002 

(ΦΕΚ 1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις]. 

63. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

64. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3400/Β΄) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων». 

65. Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

66. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

67. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

68. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄)  «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
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69. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

70. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχυει. 

71. Την ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 56 του 

Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

σύμφωνα με το οποίο ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού 

Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή. 

72. Την αριθμ. πρωτ. 77912/16422/28-12-2012 (ΑΔΑ : Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ)  Απόφαση Γ.Γ.Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., 

περί ορισμού Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

73. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

74. Τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Γεωργίας – Δημόσιας Τάξης 

«Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών». 

75. Την με αριθμ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των  ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

«Ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των 

εσόδων από μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς». 

76. Τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και 

Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ. 

77. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». 

78. Την υπ’ αριθμ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – 

Οικονομικών  «Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης».  

79. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

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

37. Τη με αριθμ. πρωτ.193422/12-12-2016 (ΑΔΑ:7Η00ΟΡ1Γ-Η1Η) απόφασή μας περί «Κατανομής 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας οικ. έτους 2017». 

80. . Την με αριθμ. πρωτ. 12262/30-01-2017 Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας. 

81. Την με αριθμ. πρωτ. 12666/31-01-2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & 

προσφυγών που αφορούν  τη διεξαγωγή των διαγωνισμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

82. Τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ., συνολικού ποσού  243.671,00  €, που θα διατεθούν από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του φορέα (993-24- Ε.Φ. 071,072,073- ΚΑΕ 1511 και 1512) με τα παρακάτω 

στοιχεία :  

- Αριθμ. πρωτ. 57/31-01-2017 – ΑΔΑ : 6ΥΚΓΟΡ1Γ-ΠΒ2 – ΑΔΑΜ : 17REQ005758025. 

- Αριθμ. πρωτ. 58/31-01-2017 – ΑΔΑ : ΩΨΣΖΟΡ1Γ-ΡΨΠ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758027 

- Αριθμ. πρωτ. 59/31-01-2017 – ΑΔΑ : Ψ3Ω0ΟΡ1Γ-Ν9Μ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758026 

- Αριθμ. πρωτ. 60/31-01-2017 – ΑΔΑ : 6ΜΑ4ΟΡ1Γ-7ΑΥ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758048 

- Αριθμ. πρωτ. 61/31-01-2017 – ΑΔΑ : ΨΜΨΦΟΡ1Γ-Ι1Υ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758041 

 

83. Τις  Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  151.240,06 

€ για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών υγρών καυσίμων των Συνοριακών Σταθμών 

χωρικής μας αρμοδιότητας, για το  έτος 2016, από τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 

2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), με τα παρακάτω στοιχεία :  
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- Αριθμ. πρωτ. 12286/30-01-2017 – ΑΔΑ : Ω4Θ6ΟΡ1Γ-Ρ2Ε – ΑΔΑΜ : 17REQ005757180 

- Αριθμ. πρωτ. 12289/30-01-2017 – ΑΔΑ :ΩΨΥΖΟΡ1Γ-ΞΙ9 – ΑΔΑΜ : 17REQ005757396 

84. Την με αρ. πρωτ . 15046/03-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΤΠΟΡ1Γ-6ΓΕ) Απόφαση της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ. περί 

«Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνή)  Δημόσιου Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων για το έτος  2017,  

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

καθώς και των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/03/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 22/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/02/2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 38369 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για 

δημοσίευση στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων): 
07/02/2017, ημέρα Τρίτη.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δημοσίευση στον ελληνικό ημερήσιο τύπο: 

07/02/2017, ημέρα Τρίτη ως εξής :  

� σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ( κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του 

π.δ. 118/2007)  

και τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3548/2007 : 

� σε μία  (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα/Νομό, όπου εδρεύουν οι   

Υπηρεσίες των φορέων που αφορά ο παρών διαγωνισμός καθώς και  

� σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα Περιφερειακής Ενότητας/Νομού  Ιωαννίνων 

 

Συγκεκριμένα περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες  : 

- Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών (οικονομική) 

- Ηχώ των Δημοπρασιών (οικονομική) 

- Μαχητής (ημερήσια νομαρχιακή – Άρτα) 

- Θεσπρωτική (ημερήσια νομαρχιακή – Θεσπρωτία) 
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- Ελευθερία (ημερήσια νομαρχιακή – Ιωάννινα) 

- Πρέβεζα (ημερήσια νομαρχιακή –Πρέβεζα)  

- Διαφάνεια (ημερήσια νομαρχιακή- Κοζάνη) 

- Φωνή Γρεβενών (ημερήσια νομαρχιακή- Γρεβενά) 

- Οδός (ημερήσια νομαρχιακή – Καστοριά) 

- Βήμα της Φλώρινας (ημερήσια νομαρχιακή – Φλώρινα) 

- ‘Ερευνα (εβδομαδιαία – Ιωάννινα) 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.apdhp-dm.gov.gr  

  στην διαδρομή : Αρχική ►ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις, στις 07/02/2017.  

 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: 

� την αναθέτουσα αρχή για τις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ( κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 4 του π.δ. 118/2007), 

� τον ανάδοχο ή και τους αναδόχους (σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός 
Αναδόχου), αναλογικά και με βάση τον προϋπολογισμό των επιμέρους προμηθειών ανά 

Περιφερειακή Ενότητα/Νομό, που θα τους ανατεθούν, για τις νομαρχιακές εφημερίδες, (κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 

του ν.3801/2007).  

Επισημαίνεται ότι οι αναδειχθέντες ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή τα 

νόμιμα παραστατικά (εξόφληση τιμολογίων) πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Δ. Επίσης θα αναρτηθεί (με αποδεικτικό ανάρτησης)  σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας: 

� Στο Διοικητήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα  -  Βορείου Ηπείρου 20- 45445 Ιωάννινα 

� Στα Γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κοζάνη  - ΖΕΠ (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας) 50100 

Κοζάνη καθώς και 

� Στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ανά Περιφερειακή 

Ενότητα/Νομό). 

� Στους Συνοριακούς Σταθμούς Κακαβιάς, Μαυροματίου, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους ( Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016) 
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα  παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  : 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πίνακες διαγωνισμού  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-EEEΣ 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Σχέδιο Σύμβασης 

•  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

•  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από αυτά. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) 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, η) τα 
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

[βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών] 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.  

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής για κάθε 
προσφορά ανά τμήμα (ανά ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία  καυσίμων) στο διαγωνισμό (Σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -1), ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής  εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α.,  [άρθρο 72  

παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Ως εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα (ομάδα 

υπηρεσιών / κατηγορία καυσίμων)  για το οποίο γίνεται η προσφορά. Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών  

ανά τμήμα προσφοράς  έχουν ως εξής : 

 

ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ (ευρώ εκτός 

Φ.Π.Α.)   

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(2 % επί της εκτιμώμενης  αξίας 

εκτός Φ.Π.Α.)  

 (ανά τμήμα προσφροάς)  

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
ΑΡΤΑΣ 

1 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            4.075,000                                81,50   

2 ΚΙΝΗΣΗΣ          10.290,200                              205,80   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            3.264,000                                65,28   

4 ΚΙΝΗΣΗΣ            6.189,600                              123,79   

Σ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            6.528,000                              130,56   

6 ΚΙΝΗΣΗΣ                424,800                                  8,50   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          19.850,000                              397,00   

8 ΚΙΝΗΣΗΣ          31.179,770                              623,60   

ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 9 ΚΙΝΗΣΗΣ            4.557,500                                91,15   
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ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-
Δ.Μ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ  

10 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            3.176,000                                63,52   

11 ΚΙΝΗΣΗΣ            3.649,350                                72,99   

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

12 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          20.644,000                              412,88   

13 ΚΙΝΗΣΗΣ                839,200                                16,78   

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 

14 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            7.146,000                              142,92   

15 ΚΙΝΗΣΗΣ                419,600                                  8,39   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            3.489,500                                69,79   

17 ΚΙΝΗΣΗΣ            4.032,093                                80,64   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

18 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            1.626,000                                32,52   

19 ΚΙΝΗΣΗΣ          10.331,000                              206,62   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

20 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            9.828,000                              196,56   

21 ΚΙΝΗΣΗΣ          10.653,700                              213,07   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

22 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            5.558,000                              111,16   

23 ΚΙΝΗΣΗΣ          17.298,250                              345,97   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ (ΒΛΑΣΤΗ) 24 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            6.352,000                              127,04   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

25 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            4.764,000                                95,28   

26 ΚΙΝΗΣΗΣ            5.779,300                              115,59   

ΥΠ.ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

27 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          19.875,000                              397,50   

28 ΚΙΝΗΣΗΣ          10.681,200                              213,62   

Σ.Σ. 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

29 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          43.725,000                              874,50   

30 ΚΙΝΗΣΗΣ            1.245,600                                24,91   

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ 

31 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          39.750,000                              795,00   

32 ΚΙΝΗΣΗΣ            1.245,600                                24,91   

ΣΥΝΟΛΟ 318.467,263 6.369,35 

 

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που αντιστοιχεί ανά τμήμα καθώς και οι 

συνδυασμοί τμημάτων (ανά Π.Ε./Νομό) αναγράφεται  και στους πίνακες  1 & 3  του  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ).  

Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερα από ένα τμήμα, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που 
αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με ξεχωριστές εγγυητικές 

επιστολές για κάθε τμήμα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 19-10-2017, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
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2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
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στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος1 

        [Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

         http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,αναρτώνται  οδηγίες 

για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ]. 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν 
(άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό ιδίως δε :   

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  ήτοι : 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). 

• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016) .  

• Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο [Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο]. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Σημείωση : Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 

άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της μέσης 

λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, (όπως καταγράφονται στα 

Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις  κατωτέρω απαιτήσεις  :  

1. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά ομάδα 
υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων). 

Αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα παρέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της παρούσας. 

� Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες  προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά  

το σύνολο των ανά κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης).   

� Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή και για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων θα απορρίπτεται. 
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� Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος καυσίμου, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα 

αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί. 

2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

4. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής,, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της μέσης 
λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης 

βενζίνης), της οικείας Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, (όπως 

καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

5. Οι προσφερόμενες τιμές [ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)] είναι σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

6. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

7. Ισχύς προσφορών : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016). Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 

ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της παρούσας). 

8. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν,  

καθώς και  η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
(σύμφωνα με την παρ. 2.1.4 της παρούσας). 

9. Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το 

διαγωνισμό.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 [Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από ελάχιστη προθεσμία τριάντα 
πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr   του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 

07-02-2017 

 
ημέρα :10-02-2017 

 
   ώρα : 15.00 μ.μ. 

 
ημέρα : 15-03-2017 

 
ώρα    :   15.00 μ.μ. 

 

2.4.2.2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» : 

Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε 

ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 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 Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

   -  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

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

ελληνική, 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.  

2.4.2.3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.5. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.6. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 :  
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο μορφότυπος .pdf η συμπλήρωση μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλην όμως, 

δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, η υπογραφή στο ΕΕΕΣ από τον προσφέροντα θα πρέπει 

να είναι ψηφιακή. 

 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.[ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας,   με την οποία θα βεβαιώνεται :  

1. Η ποιότητα των καυσίμων : Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

2.  Η τήρηση των  Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

3. Η επάρκεια των καυσίμων. 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης   

όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Τιμές 

Οι  τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 

κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού), 

(όπως καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία  Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης 

Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν οι 
παρακάτω τιμές (προ Φ.Π.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου της 20-01-2017 του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων, (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη  για τον υπολογισμό των ποσοτήτων – προϋπολογισμού  

της παρούσας διακήρυξης) : 
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Π.Ε./ΝΟΜΟΣ 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ 95 οκτ.  

 με Φ.Π.Α.    χωρίς Φ.Π.Α.   

 με 

Φ.Π.Α.    χωρίς Φ.Π.Α.   

  με 

Φ.Π.Α.     χωρίς Φ.Π.Α.   

ΑΡΤΑΣ 1,01           0,815    1,297         1,046      1,552            1,252    

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,012           0,816    1,317         1,062      1,570            1,266    

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,985           0,794    1,301         1,049     1,545            1,246    

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0,997           0,804    1,285         1,036     1,544            1,245    

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,008           0,813    1,315         1,060       1,586             1,279    

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,015           0,819    1,312         1,058       1,576            1,271    

ΚΟΖΑΝΗΣ 0,985           0,794    1,293         1,043       1,546            1,247    

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0,986           0,795    1,287         1,038       1,540            1,242    

 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 
αναφοράς (προ Φ.Π.Α.) που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, για 
το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.  

Παράδειγμα :  Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ζητείται από 

τη διακήρυξη)  2% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στα Γρεβενά. 

Στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 

συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς :    0,813 -(0,813χ0,02) = 0,797 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του, σε μορφή pdf,  ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο 

ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ-V , που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι στην Οικονομική προσφορά θα 

προσδιορίζονται : 

1. Η Ομάδα Υπηρεσιών για την οποία γίνεται  η προσφορά. 

2. Η κατηγορία καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης) για το οποίο γίνεται η προσφορά 

3. Το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία/είδος καυσίμου. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης [παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016]. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας διακήρυξης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016). 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,(άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 

καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16). 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
και ώρα 11.00 π.μ., (ήτοι 22-03-2017, ημέρα Τετάρτη), μέσω των ανωτέρω αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή  σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/2016  η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δώδεκα (12) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της  παραγράφου  2.2.4   αυτής. 

 

Συνοπτικά  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου  

2. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016) .  

5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
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της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) (Σύμφωνα με την παρ. 2.1.4. της 

παρούσας. 

Εφόσον στις ειδικές διατάξεις που διέπουν  την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος τους, αυτά θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης το ανώτερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία 

πρόσκλησης για την  υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής τους. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
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αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 

(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 

της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή 

της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε 

πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση 
της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης*, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 * Ως αξία της σύμβασης  νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα (ομάδα υπηρεσιών και 

κατηγορία καυσίμων)  για το οποίο γίνεται η προσφορά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –2 της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1.ΠΛΗΡΩΜΗ  

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η πληρωμή της αξίας 

της ποσότητας  των υγρών καυσίμων στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε υπηρεσίας, που 

θα εκτελεί τη συγκεκριμένη προμήθεια  και με την προσκόμιση  των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε 

εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω  του οικείου Τμήματος Οικονομικής  Διαχείρισης, σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι : 

� Τιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) θεωρημένο για την 

κανονικότητα της τιμής από το οικείο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας, με μέριμνα του προμηθευτή, 

� Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
� Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Ειδικότερα για τους Συνοριακούς Σταθμούς η πληρωμή της αξίας της ποσότητας  των υγρών καυσίμων 

στον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοθέντων καυσίμων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Συνοριακού Σταθμού, μέσω του Τμήματος 

Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας, με την προσκόμιση σε αυτό των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και 

Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών για τη 

«ρύθμιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των εσόδων από 

μισθώματα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθμούς». 

Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση  :  

Τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  σύμφωνα  

με τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ., συνολικού ποσού  243.671,00  €, που θα διατεθούν από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του φορέα (993-24- Ε.Φ. 071,072,073- ΚΑΕ 1511 και 1512) με τα παρακάτω στοιχεία :  

- Αριθμ. πρωτ. 57/31-01-2017 – ΑΔΑ : 6ΥΚΓΟΡ1Γ-ΠΒ2 – ΑΔΑΜ : 17REQ005758025. 

- Αριθμ. πρωτ. 58/31-01-2017 – ΑΔΑ : ΩΨΣΖΟΡ1Γ-ΡΨΠ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758027 

- Αριθμ. πρωτ. 59/31-01-2017 – ΑΔΑ : Ψ3Ω0ΟΡ1Γ-Ν9Μ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758026 

- Αριθμ. πρωτ. 60/31-01-2017 – ΑΔΑ : 6ΜΑ4ΟΡ1Γ-7ΑΥ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758048 

- Αριθμ. πρωτ. 61/31-01-2017 – ΑΔΑ : ΨΜΨΦΟΡ1Γ-Ι1Υ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758041 

Τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως ισχύει  σύμφωνα με  τις   

Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  151.240,06 € για την 

ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών υγρών καυσίμων των Συνοριακών Σταθμών χωρικής μας 

αρμοδιότητας, για το  έτος 2016, , με τα παρακάτω στοιχεία :  

- Αριθμ. πρωτ. 12286/30-01-2017 – ΑΔΑ : Ω4Θ6ΟΡ1Γ-Ρ2Ε – ΑΔΑΜ : 17REQ005757180 
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- Αριθμ. πρωτ. 12289/30-01-2017 – ΑΔΑ :ΩΨΥΖΟΡ1Γ-ΞΙ9 – ΑΔΑΜ : 17REQ005757396 

5.1.2.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 .1 της παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν  παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό (κάυσιμα)  παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα  [Άρθρο 207 του ν. 4412/2016]. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών 

(καυσίμων), χωρίς ΦΠΑ 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης παράδοση των υλικών (καυσίμων), με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
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(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, όπου εδρεύουν,  καθώς και στους Συνοριακούς Σταθμούς,  ως εξής :  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες της 

παραλήπτριας Υπηρεσίας  σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής : 

� Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν. 

Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης  θα  γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας  

κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες 
αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

� Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται  στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή. 

 

Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προμηθευτής αρνείται, παραλείψει ή καθυστερήσει να 

εφοδιάσει τις ανωτέρω Υπηρεσίες με τα αναγκαία είδη καυσίμων, οι Υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν 

άμεσα εγγράφως  την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού– Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή να προβεί στις δέουσες ενέργειες 

όπως προβλέπεται στις  παραγράφους 5.2.1 – 5.2.2. της παρούσας. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να 
διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και 

καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του 

Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
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Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.3 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια 
καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ειδικότερα αν τα υπό 

προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  

και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και 

που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ως  εξής  :  

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως 

περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ  

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή  ισχύει σήμερα. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 

στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης  

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου». 

3. Η αμόλυβδη βενζίνη  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 

στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα αυτοκινήτων –

Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και  μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 

501/Β/11-02-2012)  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

[Για τους ελέγχους αυτούς ακολουθείται η προβλεπόμενη,  στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, 

διαδικασία] 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και 

τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, θα εφαρμόζονται οι κείμενες 

περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα Διατάξεις. 

 

 

 
Ο  ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα 

Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα  στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο  ή Κράτος.  

Η κύρια δραστηριότητα της είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Η λειτουργία της διέπεται από τις 

διατάξεις : 

- του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

- του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4446/ 240/Α’)  και συμπληρωματικά    

- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄)  «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,  

 

Οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής. : όπως προβλέπεται στο ανωτέρω Π.Δ. οι οργανικές της 

μονάδες εκτείνονται /σε οκτώ νομούς. 

Επισημαίνεται ότι στη χωρική της αρμοδιότητα υφίστανται πέντε (5) Συνοριακοί Σταθμοί, των οποίων τη 
μέριμνα για τη άρτια λειτουργία τους έχει το Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Διεύθυνσης Οικονομικού 

του φορέα και σύμφωνα κυρίως με τις διατάξεις του ν.  2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπως ισχύει. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. :  

Ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων [πετρελαίου θέρμανσης,  πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης αμόλυβδης συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας  347.420,00 λίτρων,  για τις ανάγκες : 

� Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής 

(εκτιμώμενης) ποσότητας 195.420,00 λίτρων,  

� Των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 

Μακεδονίας,  συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 152.000 λίτρων. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης : Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της σύμβασης  ως εξής : 

 

Για τις υπηρεσίες της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. :  

 

Με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα [Σχετική η με 

αριθμ. πρωτ.193422/12-12-2016 (ΑΔΑ:7Η00ΟΡ1Γ-Η1Η) απόφασή μας περί «Κατανομής πιστώσεων του 

τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας οικ. έτους 

2017».] 

Βάσει των διατάξεων  του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  και του Π.Δ. 80/2016 
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(ΦΕΚ 145/A)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», με  τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης 

υποχρεώσεων  :  

� Αριθμ. πρωτ. 57/31-01-2017 – ΑΔΑ : 6ΥΚΓΟΡ1Γ-ΠΒ2 – ΑΔΑΜ : 17REQ005758025. 

� Αριθμ. πρωτ. 58/31-01-2017 – ΑΔΑ : ΩΨΣΖΟΡ1Γ-ΡΨΠ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758027 

� Αριθμ. πρωτ. 59/31-01-2017 – ΑΔΑ : Ψ3Ω0ΟΡ1Γ-Ν9Μ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758026 

� Αριθμ. πρωτ. 60/31-01-2017 – ΑΔΑ : 6ΜΑ4ΟΡ1Γ-7ΑΥ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758048 

� Αριθμ. πρωτ. 61/31-01-2017 – ΑΔΑ : ΨΜΨΦΟΡ1Γ-Ι1Υ – ΑΔΑΜ : 17REQ005758041 

 

Για τους Συνοριακούς Σταθμούς  βάσει των διατάξεων  της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α’), με τις παρακάτω Αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων : 

- Αριθμ. πρωτ. 12286/30-01-2017 – ΑΔΑ : Ω4Θ6ΟΡ1Γ-Ρ2Ε – ΑΔΑΜ : 17REQ005757180 

- Αριθμ. πρωτ. 12289/30-01-2017 – ΑΔΑ :ΩΨΥΖΟΡ1Γ-ΞΙ9 – ΑΔΑΜ : 17REQ005757396 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα : Η οργανωτική δομή του φορέα 

καθώς  και το γεγονός ότι η προμήθεια αφορά δύο κατηγορίες καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα 

κίνησης) επιβάλλει την υποδιαίρεση του  σε τριάντα (32) τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων   

45, 49 και 59 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας,   με την οποία θα βεβαιώνεται :  

1. Η ποιότητα των καυσίμων : Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  και τις Αποφάσεις του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). 

2.  Η τήρηση των  Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

3. Η επάρκεια των καυσίμων. 

Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να 

ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια 

καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους [σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη,  στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016, διαδικασία].  Ειδικότερα αν τα υπό προμήθεια είδη 

υγρών καυσίμων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  και τις Αποφάσεις 

του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ως  εξής  :  

1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως 

περιγράφονται στην αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ  

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή  ισχύει σήμερα. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 

στην αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης  

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου». 

3. Η αμόλυβδη βενζίνη  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 

στην αριθμ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιμα αυτοκινήτων –
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Αμόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και  μέθοδοι ελέγχου» καθώς και την αριθμ. 316/2010 (ΦΕΚ 

501/Β/11-02-2012)  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον 

τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης  

Η ισχύς των συμβάσεων  που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν την 31-
12-2017. 

Χρόνοι παράδοσης 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες της 

παραλήπτριας Υπηρεσίας  σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής : 

� Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν. 

Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης  θα  γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας  

κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες 

αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

� Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται  στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης : Στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής 

Μακεδονίας, όπου εδρεύουν,  καθώς και στους Συνοριακούς Σταθμούς. 

  

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

H παραλαβή των καυσίμων γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να 

διενεργούν ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και 

καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16. 

Παρατάσεις  

Δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης  παράτασης (έως 31-03-2018) χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου 
στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων  που 
καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής 
προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση [βλ. πιο πάνω στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης] 

Για τις υπηρεσίες της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ.   βάσει των διατάξεων  του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄)«Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις»  και του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A)   

17PROC005773276 2017-02-07

ΑΔΑ: ΨΦΕΜΟΡ1Γ-40Η



 

Σελίδα 60 

 

Για τους Συνοριακούς Σταθμούς  βάσει των διατάξεων  της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α’), όπως ισχύει. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  317.467,263 €.  

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του 

Παραρτήματος ΙΙ 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη : 

- Οι  διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4412/2016 

- Οι  ανάγκες των υπηρεσιών της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. καθώς και των Συνοριακών Σταθμών, όπως 

διαμορφώθηκαν τόσο κατά το προηγούμενο όσο και τα τελευταία έτη.  

- Το γεγονός ότι οι τιμές καυσίμων είναι κυμαινόμενες και καθορίζονται στα Εβδομαδιαία Δελτία  

Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

-  Οι  τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Εμπορίου 

& Τουρισμού), (όπως καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία  Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από 
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), 

κατά την ημέρα παράδοσης. 

- Ως τιμές αναφοράς για σύγκριση και υπολογισμό των οικονομικών προσφορών θα ληφθούν οι 
παρακάτω τιμές (προ Φ.Π.Α) του Εβδομαδιαίου Δελτίου της 20-01-2017 του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων, (οι οποίες ελήφθησαν υπόψη  για τον υπολογισμό των ποσοτήτων – 

προϋπολογισμού  της παρούσας διακήρυξης) : 

 

Π.Ε./ΝΟΜΟΣ 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 
οκτ.  

 με 

Φ.Π.Α.  

  χωρίς 

Φ.Π.Α.   

 με 

Φ.Π.Α.  

  χωρίς 

Φ.Π.Α.     με Φ.Π.Α.   

  χωρίς 

Φ.Π.Α.   

ΑΡΤΑΣ 1,01           0,815    1,297         1,046      1,552            1,252    

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,012           0,816    1,317         1,062      1,570            1,266    

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,985           0,794    1,301         1,049       1,545            1,246    

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0,997           0,804    1,285         1,036       1,544            1,245    

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,008           0,813    1,315         1,060       1,586            1,279    

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,015           0,819    1,312         1,058       1,576            1,271    

ΚΟΖΑΝΗΣ 0,985           0,794    1,293         1,043       1,546            1,247    

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0,986           0,795    1,287         1,038       1,540            1,242    

 

Αξία δικαιωμάτων παράτασης : 

δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης  παράτασης (έως 31-03-2018), χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου,   στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων  

που καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής 

προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί. 
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[Συνολική προϋπολογισθείσα συμβατική αξία χωρίς Φ.Π.Α. : 318.467,26 €  (εκτιμώμενη συμβατική 
αξία προ Φ.Π.Α. έως 31-12-2017 : 221.865,00  € και δικαίωμα τρίμηνης  παράτασης προ Φ.Π.Α. 

έως 31-03-2018 : 96.602,26 €)]. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις :  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες διαγωνισµού  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ.  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2017, συνολικής ποσότητας 347.420,00 λίτρων.                                                                                                                                    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) :  
     

318.467,263     

Φ.Π.Α. 24% :  
      

76.432,143      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)  :  
     

394.899,406     

Η προµήθεια υποδιαιρείται σε τριάντα δύο (32) τµήµατα, όπως αναλυτικά αναλύονται παρακάτω και παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή 
προσφοράς σε ένα ή περισσότερα τµήµατα  

 

 

ΤΜΗΜΑ 1. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Άρτα  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙλΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

1.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          5.000,00                   0,815              4.075,000            5.053,000    
ΣΥΝΟΛΟ          5.000,00                4.075,000            5.053,000                                 81,50   

  
ΤΜΗΜΑ 2. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Άρτα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

2.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          1.100,00                   1,046              1.150,600            1.426,744    

2.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          7.300,00                   1,252              9.139,600          11.333,104    

ΣΥΝΟΛΟ          8.400,00               10.290,200          12.759,848    
                            

205,80    
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ΤΜΗΜΑ 3. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στη Θεσπρωτία (Ηγουµενίτσα) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

3.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          4.000,00                   0,816              3.264,000            4.047,360    

ΣΥΝΟΛΟ          4.000,00                3.264,000            4.047,360                                 65,28   

 
ΤΜΗΜΑ 4. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στη Θεσπρωτία (Ηγουµενίτσα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

4.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            440,00                   1,062                 467,280               579,427    

4.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          4.520,00                   1,266              5.722,320            7.095,677    

ΣΥΝΟΛΟ          4.960,00                6.189,600            7.675,104    
                            

123,79    
 

 

ΤΜΗΜΑ 5. : Για το Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου (Θεσπρωτία)  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

5.1. Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          8.000,00                   0,816              6.528,000            8.094,720    

ΣΥΝΟΛΟ          8.000,00                6.528,000            8.094,720                                130,56   

  

ΤΜΗΜΑ 6. : Για το Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου (Θεσπρωτία)  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

6.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            400,00                   1,062                 424,800               526,752    

ΣΥΝΟΛΟ            400,00                   424,800               526,752                                   8,50   
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ΤΜΗΜΑ 7. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Ιωάννινα (έδρα) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

7.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα        25.000,00                   0,794             19.850,000          24.614,000    

ΣΥΝΟΛΟ        25.000,00               19.850,000          24.614,000    
                            

397,00    

  
ΤΜΗΜΑ 8. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Ιωάννινα (έδρα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

8.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          6.490,00                   1,049              6.808,010            8.441,932    

8.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα        19.560,00                   1,246             24.371,760          30.220,982    

ΣΥΝΟΛΟ        26.050,00               31.179,770          38.662,915    
                            

623,60    

  

ΤΜΗΜΑ 9. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κόνιτσα Ιωαννίνων 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

9.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            900,00                   1,049                 944,100            1.170,684    

9.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          2.900,00                   1,246              3.613,400            4.480,616    

ΣΥΝΟΛΟ          3.800,00                4.557,500            5.651,300                                 91,15   

  
ΤΜΗΜΑ 10. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Μέτσοβο Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

10.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          4.000,00                   0,794              3.176,000            3.938,240    

ΣΥΝΟΛΟ          4.000,00                3.176,000            3.938,240                                 63,52   
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ΤΜΗΜΑ 11. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Μέτσοβο Ιωαννίνων 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

11.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            450,00                   1,049                 472,050               585,342    

11.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          2.550,00                   1,246              3.177,300            3.939,852    

ΣΥΝΟΛΟ          3.000,00                3.649,350            4.525,194                                 72,99   

  
ΤΜΗΜΑ 12. : Για το Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

12.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα        26.000,00                   0,794             20.644,000          25.598,560    

ΣΥΝΟΛΟ        26.000,00               20.644,000          25.598,560    
                            

412,88    

  

ΤΜΗΜΑ 13. : Για το Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς Ιωαννίνων 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

13.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            800,00                   1,049                 839,200            1.040,608    

ΣΥΝΟΛΟ            800,00                   839,200            1.040,608                                 16,78   
 

ΤΜΗΜΑ 14. : Για το Συνοριακό Σταθµό Μέρτζανης Ιωαννίνων 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

14.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          9.000,00                   0,794              7.146,000            8.861,040    

ΣΥΝΟΛΟ          9.000,00                7.146,000            8.861,040                                142,92   

 
ΤΜΗΜΑ 15. : Για το Συνοριακό Σταθµό Μέρτζανης Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

15.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            400,00                   1,049                 419,600               520,304    

ΣΥΝΟΛΟ            400,00                   419,600               520,304                                   8,39   
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ΤΜΗΜΑ 16. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πρέβεζα 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

16.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          3.500,00                   0,997              3.489,500            4.326,980    

ΣΥΝΟΛΟ          3.500,00                3.489,500            4.326,980                                 69,79   

  

ΤΜΗΜΑ 17. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πρέβεζα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

17.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            723,00                   1,036                 749,028               928,795    

2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα 2.637,00                1,245              3.283,065            4.071,001    

ΣΥΝΟΛΟ 3.360,00             4.032,093            4.999,795    
                            

80,642    

  
ΤΜΗΜΑ 18. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Γρεβενά 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

18.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          2.000,00                   0,813              1.626,000            2.016,240    

ΣΥΝΟΛΟ          2.000,00                1.626,000            2.016,240                                 32,52   

  
ΤΜΗΜΑ 19. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στα Γρεβενά 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

19.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          1.300,00                   1,060              1.378,000            1.708,720    

19.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          7.000,00                   1,279              8.953,000          11.101,720    

ΣΥΝΟΛΟ          8.300,00               10.331,000          12.810,440    
                            

206,62    
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ΤΜΗΜΑ 20. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Καστοριά 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

20.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα        12.000,00                   0,819              9.828,000          12.186,720    

ΣΥΝΟΛΟ        12.000,00                9.828,000          12.186,720    
                            

196,56    

  
ΤΜΗΜΑ 21. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Καστοριά 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

21.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          1.300,00                   1,058              1.375,400            1.705,496    

21.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          7.300,00                   1,271              9.278,300          11.505,092    

ΣΥΝΟΛΟ          8.600,00               10.653,700          13.210,588    
                            

213,07    

  
ΤΜΗΜΑ 22 : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κοζάνη (έδρα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

22.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          7.000,00                   0,794              5.558,000            6.891,920    

ΣΥΝΟΛΟ          7.000,00                5.558,000            6.891,920    
                            

111,16    

  

ΤΜΗΜΑ 23. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Κοζάνη (έδρα) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

23.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          1.700,00                   1,043              1.773,100            2.198,644    

23.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα        12.450,00                   1,247             15.525,150          19.251,186    

ΣΥΝΟΛΟ        14.150,00               17.298,250          21.449,830    
                            

345,97    
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ΤΜΗΜΑ 24. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στην Πτολεµαϊδα Κοζάνης (Βλάστη) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

24.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          8.000,00                   0,794              6.352,000            7.876,480    

ΣΥΝΟΛΟ          8.000,00                6.352,000            7.876,480    
                            

127,04    

  
ΤΜΗΜΑ 25 : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Τσοτύλι Κοζάνης 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

25.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα          6.000,00                   0,794              4.764,000            5.907,360    

ΣΥΝΟΛΟ          6.000,00                4.764,000            5.907,360                                 95,28   

  

ΤΜΗΜΑ 26. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στο Τσοτύλι Κοζάνης 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

26.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα            400,00                   1,043                 417,200               517,328    

26.2 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          4.300,00                   1,247              5.362,100            6.649,004    

ΣΥΝΟΛΟ          4.700,00                5.779,300            7.166,332    
                            

115,59    

  
ΤΜΗΜΑ 27. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στη Φλώρινα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

27.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα        25.000,00                   0,795             19.875,000          24.645,000    

ΣΥΝΟΛΟ        25.000,00               19.875,000          24.645,000    
                            

397,50    
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ΤΜΗΜΑ 28. : Για τις Υπηρεσίες της Απ.∆. Ηπ.- ∆.Μ., που εδρεύουν στη Φλώρινα 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2 % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

28.1 Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. Λίτρα          8.600,00                   1,242             10.681,200          13.244,688    

ΣΥΝΟΛΟ          8.600,00               10.681,200          13.244,688    
                            

213,62    

 
ΤΜΗΜΑ 29 : Για το Συνοριακό Σταθµό Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

29.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα        55.000,00                   0,795             43.725,000          54.219,000    

ΣΥΝΟΛΟ        55.000,00               43.725,000          54.219,000    
                            

874,50    

 
ΤΜΗΜΑ 30. : Για το Συνοριακό Σταθµό Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

30.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          1.200,00                   1,038              1.245,600            1.544,544    
ΣΥΝΟΛΟ          1.200,00                1.245,600            1.544,544                                 24,91   

  
ΤΜΗΜΑ 31. : Για το Συνοριακό Σταθµό Νίκης Φλώρινας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

A/A ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

31.1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  Λίτρα        50.000,00                   0,795             39.750,000          49.290,000    

ΣΥΝΟΛΟ        50.000,00               39.750,000          49.290,000    
                            

795,00    

 
ΤΜΗΜΑ 32. : Για το Συνοριακό Σταθµό Νίκης  Φλώρινας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(2 % επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

 χωρίς Φ.Π.Α.   χωρίς Φ.Π.Α.   µε Φ.Π.Α.  

32.1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα          1.200,00                   1,038              1.245,600            1.544,544    

ΣΥΝΟΛΟ          1.200,00                1.245,600            1.544,544                                 24,91   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Π.Ε./ΝΟΜΟ 

 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α/Α 

Τµήµατος 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΤΜΗΜΑ  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  
(ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α)  

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  
(ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α)  

  ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΥΡΩ 
χωρίς Φ.Π.Α) 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ Π.Ε./ΝΟΜΟ 
(ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.)  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
Π.Ε./ΝΟΜΟ (ΕΥΡΩ 

µε Φ.Π.Α.)  

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΑΡΤΑΣ 

1 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
5.000    

           
4.075,000   

          
5.053,000   

             
13.400    

              
14.365,200    

             
17.812,848              14.365,200            17.812,848   2 ΚΙΝΗΣΗΣ 

   
8.400   

         
10.290,200          12.759,848   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
4.000   

           
3.264,000   

          
4.047,360   

               
8.960    

                
9.453,600    

             
11.722,464    

          16.406,400            20.343,936   
4 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
4.960   

           
6.189,600   

          
7.675,104   

Σ.Σ. 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
8.000   

           
6.528,000   

          
8.094,720   

               
8.400    

                
6.952,800    

               
8.621,472    6 ΚΙΝΗΣΗΣ 

                
400   

               
424,800                526,752   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
25.000   

         
19.850,000          24.614,000   

             
51.050    

              
51.029,770    

             
63.276,915    

          91.461,420          113.412,161   

8 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
26.050   

         
31.179,770          38.662,915   

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 9 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
3.800   

           
4.557,500   

          
5.651,300   

               
3.800    

                
4.557,500    

               
5.651,300    

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-
∆.Μ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ  

10 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
4.000   

           
3.176,000   

          
3.938,240   

               
7.000    

                
6.825,350    

               
8.463,434    11 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
3.000   

           
3.649,350   

          
4.525,194   

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

12 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
26.000   

         
20.644,000          25.598,560   

             
26.800    

              
21.483,200    

             
26.639,168    13 ΚΙΝΗΣΗΣ 

                
800   

               
839,200   

          
1.040,608   

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 

14 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
9.000   

           
7.146,000   

          
8.861,040   

               
9.400    

                
7.565,600    

               
9.381,344    15 ΚΙΝΗΣΗΣ 

                
400   

               
419,600                520,304   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
3.500   

           
3.489,500   

          
4.326,980   

               
6.860    

                
7.521,593    

               
9.326,775                7.521,593              9.326,775   17 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
3.360   

           
4.032,093   

          
4.999,795   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

18 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
2.000   

           
1.626,000   

          
2.016,240   

             
10.300    

              
11.957,000    

             
14.826,680              11.957,000            14.826,680   19 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
8.300   

         
10.331,000          12.810,440   
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ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

20 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
12.000   

           
9.828,000          12.186,720   

             
20.600    

              
20.481,700    

             
25.397,308              20.481,700            25.397,308   21 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
8.600   

         
10.653,700          13.210,588   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

22 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
7.000   

           
5.558,000   

          
6.891,920   

             
21.150    

              
22.856,250    

             
28.341,750    

            39.751,55              49.291,92   

23 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
14.150   

         
17.298,250          21.449,830   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΒΛΑΣΤΗ) 24 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
8.000   

         
6.352,000   

          
7.876,480   

               
8.000    

                
6.352,000    

               
7.876,480    

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

25 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

             
6.000   

           
4.764,000   

          
5.907,360   

             
10.700    

              
10.543,300    

             
13.073,692    26 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
4.700   

           
5.779,300   

          
7.166,332   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

27 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
25.000   

         
19.875,000          24.645,000   

             
33.600    

              
30.556,200    

             
37.889,688    

116522,4          144.487,78   

28 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
8.600   

         
10.681,200          13.244,688   

Σ.Σ. 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

29 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
55.000   

         
43.725,000          54.219,000   

             
56.200    

              
44.970,600    

             
55.763,544    30 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
1.200   

           
1.245,600   

          
1.544,544   

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ 

31 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
50.000   

         
39.750,000          49.290,000   

             
51.200    

              
40.995,600    

             
50.834,544    32 ΚΙΝΗΣΗΣ 

             
1.200   

           
1.245,600   

          
1.544,544   

ΣΥΝΟΛΟ     347.420       318.467,263     394.899,406         347.420           318.467,26           394.899,41       318.467,263      394.899,406    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α/Α ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α/Α 

Τµήµατος 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

(ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.)   

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2 
% επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.)  

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί 
της προϋπολογισθείσας 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)  

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί 
της προϋπολογισθείσας 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α.)  

 (ανά τµήµα προσφροάς)   (ανά οµάδα υπηρεσιών)  (ανά Π.Ε./Νοµό) 

1 
ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 

ΑΡΤΑΣ 

1 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
4.075,000   

                             
81,50   

                     
287,30   

                    
287,30   2 ΚΙΝΗΣΗΣ 

         
10.290,200   

                     
205,80   

2 
ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

3 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
3.264,000   

                             
65,28   

                     
189,07   

                    
328,13   

4 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
6.189,600   

                           
123,79   

Σ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
6.528,000   

                           
130,56   

                     
139,06   6 ΚΙΝΗΣΗΣ 

               
424,800   

                               
8,50   

3 

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

         
19.850,000   

                           
397,00   

                  
1.020,60   

                 
1.829,23   

8 ΚΙΝΗΣΗΣ 

         
31.179,770   

                           
623,60   

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 9 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
4.557,500   

             
91,15   

                       
91,15   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-
∆.Μ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ  

10 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
3.176,000   

                             
63,52   

                     
136,51   11 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
3.649,350   

                          
72,99   

Σ.Σ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ 

12 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

         
20.644,000   

                           
412,88   

                     
429,66   13 ΚΙΝΗΣΗΣ 

               
839,200   

                             
16,78   

Σ.Σ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 

14 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
7.146,000   

                           
142,92   

                     
151,31   15 ΚΙΝΗΣΗΣ 

               
419,600   

                               
8,39   

4 
ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

16 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
3.489,500   

                             
69,79   

                     
150,43   

                    
150,43   17 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
4.032,093   

                             
80,64   

5 
ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

18 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
1.626,000   

                             
32,52   

      
239,14   

                    
239,14   19 ΚΙΝΗΣΗΣ 

         
10.331,000   

                           
206,62   
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6 
ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

20 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
9.828,000   

                           
196,56   

                     
409,63   

                    
409,63   21 ΚΙΝΗΣΗΣ 

         
10.653,700   

                           
213,07   

7 

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

22 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
5.558,000   

                           
111,16   

                     
457,13   

           
795,03   

23 ΚΙΝΗΣΗΣ 

         
17.298,250   

                           
345,97   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ (ΒΛΑΣΤΗ) 24 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
6.352,000   

                           
127,04   

                     
127,04   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

25 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

           
4.764,000   

                             
95,28   

                     
210,87   26 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
5.779,300   

                           
115,59   

8 

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

27 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

      
19.875,000   

                           
397,50   

                     
611,12   

                 
2.330,45   

28 ΚΙΝΗΣΗΣ 

         
10.681,200   

                           
213,62   

Σ.Σ. 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

29 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

         
43.725,000   

        
874,50   

                     
899,41   30 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
1.245,600   

                             
24,91   

Σ.Σ. ΝΙΚΗΣ 

31 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

         
39.750,000   

                           
795,00   

                     
819,91   32 ΚΙΝΗΣΗΣ 

           
1.245,600   

                             
24,91   

ΣΥΝΟΛΟ  318.467,263                  6.369,35             6.369,35             6.369,35   
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Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε  ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 (Ανήκει στην 1/2017) 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    

1.1. Τα υπό προµήθεια είδη υγρών καυσίµων πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις  και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 
(ΑΧΣ) του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΓΧΚ).  Ειδικότερα :  

Ναι   

1.2. Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται στην αριθµ. 467/2002 
(ΦΕΚ 1531/Β/2003)Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ  «Προδιαγραφές 
και µέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρµανσης», όπως αυτή  
ισχύει σήµερα. 

Ναι   

1.3. Το πετρέλαιο κίνησης  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται στην αριθµ. 514/2004 
(ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο 
κίνησης  προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου», καθώς και την 
αριθµ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα 
της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου» 

Ναι   

1.4. Η αµόλυβδη βενζίνη  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται στην αριθµ. 510/2014 
(ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιµα 
αυτοκινήτων –Αµόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και  µέθοδοι 
ελέγχου». καθώς και την αριθµ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-
2012)  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και 
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» 

Ναι   

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.    

Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την Α2- 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-
2014) Υπουργική Απόφαση. 

Ναι   

3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    

Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του 
επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι σε θέση να καλύπτει 
ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες της Οµάδας Υπηρεσιών/Τµήµατος 
για το οποίο γίνεται η προσφορά. 

Ναι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 (Ανήκει στην 1/2017) 

( μπορεί να επισυναφθεί σε αρχείο pdf, εφόσον δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος οι απαιτήσεις της διακήρυξης- ψηφιακά υπογεγραμμένη) 

(Υποβάλλεται για κάθε Τμήμα προσφοράς) 

 

Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών,  Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προμηθευτη 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΔΓΗΓ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΟΛΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-

MAIL 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

εκατόν είκοσι (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

 

 

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για τις 

ανάγκες υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των 
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Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ., για το έτος 2017,  σύμφωνα με τους όρους της 

υπ’ αρίθμ. 1/2017 διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω 

οικονομική προσφορά για το Τμήμα … : Υπηρεσίες ΑΠ.Δ.ΗΠ.Δ.Μ. ……./ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ -  ΚΑΥΣΙΜΑ 

………… ,   ως εξής: 

 

1. Καύσιμα θέρμανσης  

ΕΙΔΟΣ 

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Τμήμα 
Εμπορίου & Τουρισμού  

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο θέρμανσης                                   % 

 

Η’  

 

2. Καύσιμα κίνησης 

ΕΙΔΟΣ 

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Τμήμα 
Εμπορίου & Τουρισμού 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης                      % 

Βενζίνη αμόλυβδη                      % 

 

 

        Ημερομηνία: ……………… Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

(Ανήκει στην 1/2017) 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα……………………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………                    Ημερομηνία έκδοσης ....... 

ΕΥΡΩ.…… 

Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών,  Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΑΡ…….. ΕΥΡΩ   ….……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ.…………….... (και ολογράφως)………………………………………….υπέρ του οικονομικού φορέα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 

……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νση………………………………………………………….*  για τη συμμετοχή  του  

στο διενεργούμενο διαγωνισμό της υπηρεσίας σας (22/03/2017), για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

σύμφωνα με την υπ. αρ. 1/2017  διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις του εν λόγω οικονομικού φορέα καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει 
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης (χωρίς το  Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ  των προσφερομένων 

υπηρεσιών. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του υποψήφιου προμηθευτή, ήτοι μέχρι 19-10-2017. 

Με τιμή, 

 

Τράπεζα...................  

Κατάστημα .............. 

* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα……………………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………                    Ημερομηνία έκδοσης ....... 

ΕΥΡΩ.…… 

 

Προς: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού -Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ………… ΕΥΡΩ   ………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ .…...........................................................…………....                  (και 
ολογράφως)…………………..................................................………………….. υπέρ του οικονομικού φορέα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 

……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νση………………………………………………………….* για την καλή εκτέλεση 

της προμήθειας υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση με τίτλο «…………..»  δυνάμει  

της διακήρυξης  υπ΄αριθμ. 1/2017.  

Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το τηρούμε στη 

διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  σε τυχόν  ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο  (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης. 

Με τιμή, 

 

Τράπεζα………… 

Κατάστημα………. 

* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύµβασης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(Ανήκει στην µε αριθµ. 1/2017 ∆ιακήρυξη) 

 

 

(Το παρόν σχέδιο θα προσαρµοστεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 

ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. ή ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ/ΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΩΝ  ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΟΥΝ ΣΤ..   ..................... 

Π.Ε……………………. 

Στα Ιωάννινα σήµερα ..................................................., ηµέρα.................... στα γραφεία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, επί της οδού Βορείου Ηπείρου 20, οι παρακάτω 
συµβαλλόµενοι: 

αφενός η  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  Βορείου 
Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Πολ. Μιχελάκη, 
εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή». 

Και αφετέρου ο οικονοµικός φορέας ......................................................................... µε την επωνυµία 
«.........................................................»,  που εδρεύει ............................................, ΤΚ.............., 
τηλ...................., FAX………………., µε ΑΦΜ........................., ∆ΟΥ.......................... και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον/την κ.................................... , εφεξής «Ανάδοχος /Προµηθευτής» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

6. Το Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας».  

7. Την ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
σύµφωνα µε το οποίο ο αρχαιότερος Γενικός ∆ιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα 
όταν η θέση είναι κενή. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 77912/16422/28-12-2012 (Α∆Α : Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ)  Απόφαση Γ.Γ.Απ.∆.Ηπ-∆.Μ., 
περί ορισµού Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

9. Την µε αριθµ. πρωτ. 193422/12-12-2016 (Α∆Α : 7Η00ΟΡ1Γ-Η1Η)  Απόφασή µας περί «Κατανοµής 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας οικ. Έτους 2017». 

1. Τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ., συνολικού ποσού  243.671,00  €, που θα διατεθούν από τον τακτικό 
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προϋπολογισµό του φορέα (993-24- Ε.Φ. 071,072,073- ΚΑΕ 1511 και 1512) µε τα παρακάτω 
στοιχεία :  

- Αριθµ. πρωτ. 57/31-01-2017 – Α∆Α : 6ΥΚΓΟΡ1Γ-ΠΒ2 – Α∆ΑΜ : 17REQ005758025. 

- Αριθµ. πρωτ. 58/31-01-2017 – Α∆Α : ΩΨΣΖΟΡ1Γ-ΡΨΠ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758027 

- Αριθµ. πρωτ. 59/31-01-2017 – Α∆Α : Ψ3Ω0ΟΡ1Γ-Ν9Μ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758026 

- Αριθµ. πρωτ. 60/31-01-2017 – Α∆Α : 6ΜΑ4ΟΡ1Γ-7ΑΥ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758048 

- Αριθµ. πρωτ. 61/31-01-2017 – Α∆Α : ΨΜΨΦΟΡ1Γ-Ι1Υ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758041 

2. Τις  Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  151.240,06 
€ για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών υγρών καυσίµων των Συνοριακών Σταθµών χωρικής 
µας αρµοδιότητας, για το  έτος 2016, από τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 
(ΦΕΚ 237/Α/1998), µε τα παρακάτω στοιχεία :  

- Αριθµ. πρωτ. 12286/30-01-2017 – Α∆Α : Ω4Θ6ΟΡ1Γ-Ρ2Ε – Α∆ΑΜ : 17REQ005757180 

- Αριθµ. πρωτ. 12289/30-01-2017 – Α∆Α :ΩΨΥΖΟΡ1Γ-ΞΙ9 – Α∆ΑΜ : 17REQ005757396 

10. Την µε αρ.  1/2017 (αριθµ. πρωτ. …………………………………..) ∆ιακήρυξη της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας για την ανάδειξη προµηθευτή/ών υγρών καυσίµων. 

11. Την µε αρ. ……………………… απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 
περί κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για προµήθεια υγρών καυσίµων των Υπηρεσιών........................., για το 
έτος 2017. 

Συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω : 

      

ΑΡΘΡΟ 1ο   : Γενικά 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, που θα αποκαλείται στο εξής ανάδοχος/προµηθευτής, αναλαµβάνει να 
προµηθεύσει υγρά καύσιµα για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισµού ………………….. ευρώ 
(………. €), συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α. 24%,  την Οµάδα Υπηρεσιών της ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ. …..,  
καθώς και τους Συνοριακούς Σταθµούς  που εδρεύουν στ .. …….…… Π.Ε. (Νοµού)…………  Συγκεκριµένα :  

1. Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας (ΑΠ.∆.ΗΠ-
∆.Μ.), συνολικού προϋπολογισµού ………………….. ευρώ (………. €), συµπεριλαµβανοµένου  του 
 Φ.Π.Α.,  τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας [Φορέας 993-24 Ε.Φ.071, 072, 073 - Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ)  
1511 και 1512]. 

2. Των Συνοριακών Σταθµών συνολικού προϋπολογισµού ………………….. ευρώ (………. €), 
συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α., που θα διατεθούν από τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του 
Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998). 

Αναλυτικά  τα ανωτέρω ποσά κατανέµονται, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών,  σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ) 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%) 

ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. ……………………………..   

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ……………………..   

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΑΡΘΡΟ 2ο :  Αντικείµενο της σύµβασης 

 

Το αντικείµενο του έργου του αναδόχου αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων τα οποία αναλύονται ανά 
κατηγορία/είδος καυσίµου, ανά (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ) ποσότητα και προϋπολογισθείσα δαπάνη ως εξής : 

Α/Α 

 

 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

ΕΙΣΑ ΑΞΙΑ  

 (ΕΥΡΩ χωρίς 
Φ.Π.Α 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 95 

οκτ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

ΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ 
χωρίς Φ.Π.Α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

 ΕΥΡΩ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.)  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

                     

                     

                     

                     

ΣΥΝΟΛΟ                  

 

Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος, µπορεί να διαφοροποιούνται ( ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας) και θα 
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµώµενης αξίας που δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Ποιότητα – προδιαγραφές - επάρκεια 

Τα υπό προµήθεια είδη υγρών καυσίµων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις  και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους (ΓΧΚ).  Ειδικότερα :  

1. Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 
στην αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ  «Προδιαγραφές και µέθοδοι 
ελέγχου κα πετρελαίου θέρµανσης», όπως αυτή  ισχύει σήµερα. 

2. Το πετρέλαιο κίνησης  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 
στην αριθµ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης  
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου», καθώς και την αριθµ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/11-02-2012) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων 
βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου». 

3. Η αµόλυβδη βενζίνη  πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά  όπως περιγράφονται 
στην αριθµ. 510/2014 (ΦΕΚ 872/Β/2007) Απόφαση του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Καύσιµα αυτοκινήτων –
Αµόλυβδη βενζίνη – Απαιτήσεις και  µέθοδοι ελέγχου». καθώς και την αριθµ. 316/2010 (ΦΕΚ 
501/Β/11-02-2012)  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα 
της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». 

Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
(Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), σύµφωνα µε την Α2 - 718/2014 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014) Υπουργική Απόφαση. 
 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι σε θέση 
να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Υπηρεσιών της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  : Τρόπος, χρόνος και τόπος παράδοσης 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, όπου εδρεύουν,  καθώς και στους Συνοριακούς Σταθμούς,  ως εξής :  

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά είτε στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή είτε στις αποθήκες της 

παραλήπτριας Υπηρεσίας  σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των 

παραληπτριών υπηρεσιών, ως εξής : 

� Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24 ώρες πριν. 

Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης  θα  γίνεται στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας  
κατ' επιλογή των ενδιαφερομένων παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα με τις δυνατότητες 

αυτών σε μέσα μεταφοράς και αποθηκεύσεως, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

� Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται  στα κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο :  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος.  Οι Επιτροπές Παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να διενεργούν 

ποιοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των 

προς προμήθεια καυσίμων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με το 
άρθρο 214 του ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6ο :Τιµή – Χρονικό διάστηµα ισχύος των τιµών 

 

Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κάθε 

είδους καυσίμου (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης), της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας (Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού), (όπως καταγράφονται στα Εβδομαδιαία Δελτία  

Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα παράδοσης 

1. Καύσιµα θέρµανσης  

ΕΙ∆ΟΣ 
Ποσοστό έκπτωσης  

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο θέρµανσης                                   % 

 

 

2.  Καύσιµα κίνησης 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκπτωσης  
ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης                      % 

Βενζίνη αµόλυβδη                      % 
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Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση του ανωτέρω άρθρου  θα ισχύει για το διάστηµα από την υπογραφή της 
παρούσας  µέχρι και 31-12-2016 ή σε περίπτωση που παραταθεί η σύµβαση, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
παράτασής της. 

ΑΡΘΡΟ 7ο :  Πληρωµή – Κρατήσεις 

Τρόπος πληρωµής : Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

Για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας η πληρωµή της 
αξίας της ποσότητας  των υγρών καυσίµων στον Προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά µετά την οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίµων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε 
υπηρεσίας, που θα εκτελεί τη συγκεκριµένη προµήθεια  και µε την προσκόµιση  των νόµιµων 
δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής. 

Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται µέσω  του οικείου Τµήµατος Οικονοµικής  ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του Προµηθευτή είναι : 

� Τιµολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία) θεωρηµένο για την 
κανονικότητα της τιµής από το οικείο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, µε µέριµνα του προµηθευτή, 

� Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
� Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Ειδικότερα για τους Συνοριακούς Σταθµούς η πληρωµή της αξίας της ποσότητας  των υγρών καυσίµων 
στον Προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
παραδοθέντων καυσίµων από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε Συνοριακού Σταθµού, µέσω του Τµήµατος 
Συνοριακών Σταθµών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την προσκόµιση σε αυτό των ανωτέρω απαιτούµενων δικαιολογητικών.  

Η εξόφληση των τιµολογίων γίνεται µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και 
∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη 
«ρύθµιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από 
µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς». 

Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση  :  
Τον τακτικό προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  
σύµφωνα  µε τις Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ., συνολικού ποσού  243.671,00  €, που θα διατεθούν από τον τακτικό 
προϋπολογισµό του φορέα (993-24- Ε.Φ. 071,072,073- ΚΑΕ 1511 και 1512) µε τα παρακάτω στοιχεία :  

- Αριθµ. πρωτ. 57/31-01-2017 – Α∆Α : 6ΥΚΓΟΡ1Γ-ΠΒ2 – Α∆ΑΜ : 17REQ005758025. 

- Αριθµ. πρωτ. 58/31-01-2017 – Α∆Α : ΩΨΣΖΟΡ1Γ-ΡΨΠ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758027 

- Αριθµ. πρωτ. 59/31-01-2017 – Α∆Α : Ψ3Ω0ΟΡ1Γ-Ν9Μ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758026 

- Αριθµ. πρωτ. 60/31-01-2017 – Α∆Α : 6ΜΑ4ΟΡ1Γ-7ΑΥ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758048 

- Αριθµ. πρωτ. 61/31-01-2017 – Α∆Α : ΨΜΨΦΟΡ1Γ-Ι1Υ – Α∆ΑΜ : 17REQ005758041 

Τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) σύµφωνα µε  τις   
Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  151.240,06 € για την 
ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών υγρών καυσίµων των Συνοριακών Σταθµών χωρικής µας 
αρµοδιότητας, για το  έτος 2016, , µε τα παρακάτω στοιχεία :  

- Αριθµ. πρωτ. 12286/30-01-2017 – Α∆Α : Ω4Θ6ΟΡ1Γ-Ρ2Ε – Α∆ΑΜ : 17REQ005757180 

- Αριθµ. πρωτ. 12289/30-01-2017 – Α∆Α :ΩΨΥΖΟΡ1Γ-ΞΙ9 – Α∆ΑΜ : 17REQ005757396 
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Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ισχύς συµβάσεως 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης  ισχύει από την υπογραφή της παρούσας και  λήγει την 31-12-2017, µε 
δυνατότητα µονοµερούς  τρίµηνης παράτασης (έως 31-03-2018), µε Απόφαση της  Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως πριν τη λήξη της παρούσας, στο µέτρο που δεν θα 
υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων  που καθορίζονται στην 
παρούσα σύµβαση και που µπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής 
προεκτιµόµενης  αξίας που δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

 [Συνολική προϋπολογισθείσα συµβατική αξία : ………… €  (εκτιµώµενη συµβατική αξία  έως 31-
12-2017 :   ………………€ και δικαίωµα τρίµηνης  παράτασης έως 31-03-2018:                 
………………………..€)]. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυητική επιστολή 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο «Προµηθευτής» κατάθεσε την 
αριθµ…………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………Τράπεζας ή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού ……………. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» δύο µήνες µετά τη λήξη της  και την καλή 
εκτέλεση των όρων της παρούσας και πιθανής παράτασής της. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : Κυρώσεις –ποινικές ρήτρες 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
παραδώσει µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 .1 της διακήρυξης. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν  παραδοθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του 
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 4 (Χρόνος παράδοσης υλικών),  μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

ΑΡΘΡΟ 13ο : Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 15ο    : Επίλυση διαφορών 

Η επίλυση τυχόν διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, θα γίνεται από τα αρµόδια 
δικαστήρια των Ιωαννίνων. 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο ορίζεται αποκλειστικά το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

ΑΡΘΡΟ 16ο    : Έγγραφα της σύµβασης 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

• η  1/2017 Διακήρυξη με τα  παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  : 

17PROC005773276 2017-02-07

ΑΔΑ: ΨΦΕΜΟΡ1Γ-40Η



 

Σελίδα 88 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πίνακες διαγωνισμού  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-EEEΣ 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– Σχέδιο Σύμβασης 

•  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

•  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• η παρούσα σύμβαση 

ΑΡΘΡΟ 17ο: : Γενικοί όροι 

Οι Υπηρεσίες .......................................... υποχρεούνται να προµηθεύονται τα ανωτέρω είδη καυσίµων, από 
τον συµβασιούχο και µόνο.  

Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο προµηθευτής αρνείται, παραλείψει ή καθυστερήσει να 
εφοδιάσει τις ανωτέρω Υπηρεσίες µε τα αναγκαία είδη καυσίµων, οι Υπηρεσίες οφείλουν να ενηµερώνουν 
άµεσα εγγράφως  την αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικού– Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή να προβεί στις δέουσες ενέργειες 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

Ως προς τα λοιπά θέµατα προµήθειας υγρών καυσίµων, ισχύουν οι όροι της σχετικής ∆ιακήρυξης (1/2017) 
καθώς και οι διατάξεις της Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα . 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση  αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τους 
συµβαλλόµενους σε τέσσερα (4)  όµοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα το πήρε ο προµηθευτής, τα δε 
υπόλοιπα  κατατέθηκαν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

Ο Ι     Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ. 
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