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ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αριθμ. Μελ. 2/18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Προμήθεια καυσίμων, (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, και πετρελαίου
θέρμανσης) έτους 2016 για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ MΥΚΗΣτων σχολικών μονάδων του
δήμου Μύκης (σχολικής επιτροπής α/βάθμιας & β/βάθμιας εκπαίδευσης), της ΚΔΕΜ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:: 124.976,97€ (με τον Φ.Π.Α. 24%)
CPV : 09135100-5, 09132100-4, 09134200-9, 09211000-1
ΧΡΗΣΗ: 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. Η
προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Μύκης, των
σχολικών μονάδων του Δήμου (Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια επιτροπή) και της δημοτικής
επιχείρησης του Δήμου.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 124.976,97€ με το ΦΠΑ 24%, η
οποία προέρχεται :
-Από το Δήμο "Δήμο Μύκης : (Σύνολο : 66.992,77 €): Κ.Α. 10-6643 : 6.998,08 €, Κ.Α.3066641.001 : 59.994,70€
-"Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μύκης "(Σύνολο : 13.009,4€): Κ.Α. 15-6641:
10.509,40 € και Κ.Α. 10-6643 : 2.500,0 €.
-Από την "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης»: 19.988,80 € Από την "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μύκης»: 24.986,0 €-

Η δαπάνη για την εκάστοτε σύμβαση βαρύνει τις παραπάνω σχετικές πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα που αναφέρονται , όπου έχουν
εγγραφεί σχετικά.

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)
514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. Η βενζίνη
αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004
ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’.Για το λάδι
βενζινοκινητήρα SAE 5W-20 (συνθετικό) - Ειδικού τύπου λιπαντικό σύγχρονων
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων πλήρως συνθετικό .(Συσκευασία: έως 20 λίτρα),
με τις εξής προδιαγραφές: API SN ACEA C2/C3 A3/B4-07 VW 502.00/505.00/505.01
MB.229.52 (APROVAL) GM DEXOS 2 ή ισοδύναμες .
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)
467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί
μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άρθρο 27 του Ν.4412/2016).
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο
τακτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στo νομό Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 41-45 24 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ'
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
• του ν. 4314/2014 (Α' 265)' "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «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,
• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
• του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
• του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
• του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150).
• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού

Εσωτερικών.
• του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις"
• του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
• του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα",
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία",
• του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
• της 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.),
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
• την αρ. 2/2018 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &
ανακύκλωσης του Δήμου Μύκης.
• το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Μύκης, για την εκτέλεση της παρούσας
προμήθειας, και την έγκρισή της με την υπ. αριθμ. 168/2017 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Μύκης, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17REQ002202552 , την υπ. αριθμ.
απόφαση 84/2017 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μύκης, της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(6-2017), της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (14-2017)
•
της με αρ. 247/17 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης καθώς και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των
όρων δημοπράτησης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και
Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μύκης με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.Για το Δήμο Μύκης
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

1 Βενζίνη*
Αμόλυβδη
2 Πετρέλαιο
Κινήσεως
3.Πετρέλαιο
για αντλίες –
μηχανήματα
4 Πετρέλαιο
Θερμάνσεως

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική τιμή
μονάδος σε
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ

Λίτρο

10.010 λίτρα

1,18

11.811,8€

Λίτρο

39.300,0 λίτρα

0,91

35.763,00€

λίτρο

402,0 λίτρα

Λίτρο

7.002,0 λίτρα

2,01

808,02€

0,806
5.643,61€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 54.026,43€
ΦΠΑ 24% 12.966,34€

Γενικό Σύνολο 66.992,77€
*Υποσημείωση: 2.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης θα χρησιμοποιηθούν σε χορτοκοπτικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και
Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μύκης με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.ΚΔΕΜ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Βενζίνη
Αμόλυβδη
2. Πετρέλαιο
Θερμάνσεως
3.Ελαιολιπαντικό

ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική τιμή
μονάδος σε
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Λίτρο

6.500,0 λίτρα

Λίτρο
λίτρο

2.500,0λίτρα
200,0λίτρα

1,18

ΔΑΠΑΝΗ

7.670,0€

0,806
2.015,0€
4,0322
806,44€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10.491,44€
ΦΠΑ 24% 2.517,96€
Γενικό Σύνολο 13.009,40€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μύκης με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

2. Πετρέλαιο
Θερμάνσεως

Λίτρο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική τιμή
μονάδος σε
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

20.000,0 λίτρα

ΔΑΠΑΝΗ

0,806
16.120,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.120,00
ΦΠΑ 24% 3.868,80€
Γενικό Σύνολο 19.988,80€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και
Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μύκης με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

1. Πετρέλαιο
Θερμάνσεως

Λίτρο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική τιμή
μονάδος σε
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

25.000,0 λίτρα

ΔΑΠΑΝΗ

0,806
20.150,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20.150,00
ΦΠΑ 24% 4.836,0€
Γενικό Σύνολο 24.986,0€

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης και

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης Δ.Μύκης και
ΝΠΔΔ»
Η δαπάνη για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης Δ.
Μύκης » (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης , βενζίνης αμόλυβδης και
ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ, έχει προϋπολογισθεί
στο ποσό των : 124.976,97€(με Φ.Π.Α.24%) για διάστημα ενός έτους, και και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα
όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
βαρύνει τον Προμηθευτή. Τεχνικές προδιαγραφές. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα
θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Μύκης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας
με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης : α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Β)Η αμόλυβδη βενζίνη
θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη ή νερό ή πετρέλαιο. γ) Το λάδι βενζινοκινητήρα SAE 5W20 (συνθετικό) - Ειδικού τύπου λιπαντικό σύγχρονων βενζινοκινητήρων και
πετρελαιοκινητήρων πλήρως συνθετικό .(Συσκευασία: έως 20 λίτρα), με τις εξής
προδιαγραφές: API SN ACEA C2/C3 A3/B4-07 VW 502.00/505.00/505.01 MB.229.52
(APROVAL) GM DEXOS 2 ή ισοδύναμες .
Tονίζεται ότι ο Δήμος Μύκης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα
ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές
στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
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 στοβαθμό 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.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016, τις παραγράφους
2.1.5 και 2.2.2 και τα υποδείγματα του Παραρτήματος V της παρούσας διακήρυξης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο σχετικό Παράρτημα καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.6 της
παρούσας διακήρυξης . Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της
διακήρυξης ,κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα της
διακήρυξης. Αναλυτικότερα :
Για την ομάδα Α: “Υγρά καύσιμα ” (και για κάθε υποομάδα αυτής): Θα δίδεται
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) που θα
εφαρμόζεται επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας
της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών
& Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η
έδρα του αναδόχου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο
θέρμανσης). Οι προσφερόμενες τιμές για τα καύσιμα δεν είναι σταθερές καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τη μέση λιανική τιμή
πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού
όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. 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 ενδεικτική τιμή της μελέτης για κάθε είδος καυσίμου.
Για την ομάδα Β: “Λιπαντικά” : Θα δίδεται προσφερόμενη τιμή μονάδας , ο συνολικός
προσφερόμενος προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, η δαπάνη ΦΠΑ 24% και το τελικό σύνολο
αυτών με ΦΠΑ. Οι προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν αναπροσαρμόζεται.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά τουψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI της
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με τηνκείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
30% 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.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: (α) για την ομάδα A: δεν
δίδεται ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό , κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και για την

ομάδα Β: δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩή 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) για την ομάδα Β: η τιμή υπερβαίνειτον προϋπολογισμό της
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο τεύχος του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης (Α.Μ. 2/2018) και της παρούσας
διακήρυξης .
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6)μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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.
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» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, δηλ. την
19-12-2017 και ώρα 10:00πμ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή ή εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν
την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής
– τεχνικής προσφορας.
• 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.
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος 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. 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/ισοδύναμων 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 αυτών φορέων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων
χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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,
δεκαπέντε (15) 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 2.2.9.2.
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 των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. 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. Ο Δήμος 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 Τ.Ε.Υ.Δ.,
είναι ψευδή ή ανακριβή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπρόθεσμα, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 & 2.2.4 έως 2.2.8 της
παρούσας . Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Δήμου για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Τ.Ε.Υ.Δ., 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 τις παραγράφους
2.2.4 -2.2.8 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.
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Ο Δήμος κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα κάτωθι : Kοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 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.
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Δήμου, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον του Δήμου, 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. Ο Δήμος αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 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 .
Ματαίωση Διαδικασίας
Ο Δήμος 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.

Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, έως την και
την εξάντληση των ποσοτήτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σε καμία
περίπτωση πέραν του τετραμήνου από τη λήξη του οικ. Έτους 2018.
Συμβάσεις
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο μειοδότης (ή οι μειοδότες)
υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο Μύκης και έκαστο Νομικό Πρόσωπό του
για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής
σύμβασης. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. δ)
το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρθηκε για τα υγρά καύσιμα. ε) Τον τόπο, τρόπο και

χρόνο παράδοσης των ειδών. στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. ζ) Τις
προβλεπόμενες εγγυήσεις. η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. θ) Τον τρόπο επίλυσης των
τυχόν διαφορών. ι) Τον τρόπο πληρωμής. ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του
συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ιβ) Τις διατάξεις
εκτέλεσης της προμήθειας. ιγ) Την παραλαβή των ειδών.
Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται
ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία.
Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή
μέρος αυτής, εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους, υπολείπεται
μεν της σύμβασης, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο ή ως
μη αναγκαίο από την υπηρεσία. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η
ποσότητα που παραδόθηκε. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Παραλαβή προϊόντων πετρελαιοειδών
Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο κάθε φορέας (ο Δήμος και το κάθε νομικό
του πρόσωπο) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του (αριθ. 3/11543/26-03-2013
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).
Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει
σκόπιμο, προκειμένου να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των
παραδοθέντων ειδών με αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η
ποιότητα των υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α.
11389/93
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση,
όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη
του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Εγγυήσεις ποιότητας
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υγρά
καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών
φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι
είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. κι ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος Μύκης και τα Νομικά του
Πρόσωπα.
Ο κάθε φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θ’ ασκήσει, όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του κάθε φορέα, κάθε ποσότητα υγρού
καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί
παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο
ποσοστό υγρού καυσίμου που πρέπει ν’ αντικατασταθεί, δεν θα υπερβαίνει το 5% της
αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων
υγρών καυσίμων κι αποστολής στον φορέα των νέων, σ’ αντικατάσταση των ακατάλληλων
προϊόντων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου, επήλθε φθορά στα μηχανήματα του
Δήμου Μύκης και των Νομικών του Προσώπων, ο προμηθευτής υποχρεούνται ν’ αναλάβει
όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Μύκης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Νομικού Προσώπου,
μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς
τον δήμο ή το νομικό πρόσωπο, για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν
καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, μ’όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υγρού καυσίμου
κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά –Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων πετρελαιοειδών, θα γίνεται με εξόφληση όλου του
ποσού, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος υπόκειται σ’ όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από τον κάθε φορέα εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης απ’ αυτόν, τότε ο συγκεκριμένος
φορέας καθίσταται υπερήμερος κι οφείλει τόκους, χωρίς ν’ απαιτείται όχληση από τον
προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α). Η υποβολή του
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Ο Συντάξας
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