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              Αρ. Πρωτ.: 2234   
 

 

 

 

 

 

ΔΔ   ΙΙ   ΑΑ   ΚΚ   ΗΗ   ΡΡ   ΥΥ   ΞΞ   ΗΗ   
  

ΗΗ ΛΛ ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   
  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΞΞ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΗΗ   ΥΥ ΓΓ ΡΡ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΑΑ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΩΩ ΝΝ   
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΙΙ ΣΣ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΓΓ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ ΩΩ ΝΝ   ΧΧ ΩΩ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΑΑ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑ ΣΣ   

ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ .. ΕΕ ..   ΞΞ ΑΑ ΝΝ ΘΘ ΗΗ ΣΣ   
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ   ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 11 77   

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Κωδικός CPV  : 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης» 
 
Προϋπολογισμός  : 97.929,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 
Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή σε € (ευρώ)  

 (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της μέ-
σης λιανικής τιμής της Π.Ε. Ξάνθης) 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  1/2016 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μακεδονίας - Θράκης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ξάνθης 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Διεύθυνση Ανάπτυξης 

ΤΜΗΜΑ Εμπορίου και Τουρισμού 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ (ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ) Πλ. Διοικητηρίου , Τ.Κ. 67133 

ΕΔΡΑ Π.Ε. Ξάνθη 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2541350140, 2541350143 
 

FAX  2541350176 

E-MAIL  vasileiadis@xanthi.gr , kandylidou@xanthi.gr 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ http://www.pamth.gov.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Σοφία Κανδυλίδου, Ιωάννης Βασιλειάδης 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Αναστασία Κασάπη 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) € 97.929,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) € 78.975,00 

ΦΠΑ € 18.954,00 

ΦΠΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) 24 % 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ 
Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΑΕ 1611  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  

446/2016 (ΑΔΑ 6Η2Β7ΛΒ-74Ξ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25/08/2016 , Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/08/2016 , Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ TOY E.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΚ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 01/07/2016 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 

09/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 11/07/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ www.eprocurment.gov.gr 04/07/2016 
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Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
Έχοντας υπόψη : 
 
Α) τους Νόμους  
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.  Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-12), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3.  Το άρθρο 4 παρ. 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-12) όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013. 
4.  Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»  
5.  Tο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-14), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
6.  Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών 

θεμάτων». 
7.  Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2-10-02), «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις» 
8.  Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-10), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»  

9.  Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05)». 

10.  Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-10), «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-11), «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» 

12. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14), «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

13. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-14), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» 

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-13), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-14), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95), «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του 
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-10). 

17. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-13), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», (Α' 107). 

18. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

19. Το Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/28-12-1998), «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις», άρθρο 14  (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα). 

20. Το Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/4-12-2005), «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010)  

21. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με 
τον Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163Α), άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 
8). 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/22-3-94), «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις». 
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23. Το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-1997), «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων 
Προμηθειών» 

24. Το Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006), «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση). 

25. Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγια-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης» 

 
Τα  Προεδρικά Διατάγματα  
26. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-1-10), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
27. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου.», κατά το μέρος 

που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
28. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών». 
29. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης». 
30. Το ΠΔ 173/90 (ΦΕΚ 62/Α/10-4-90), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρα 40, 41 και 43. 
31. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-03), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35 της 29-6-00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές». 

 
Τις  Οδηγίες  
32. Τις διατάξεις της «Οδηγίας  2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών  
 
Τις αποφάσεις  
33. Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας  σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677/Β/ 21.10.2013) 

34. Την αριθμ.9814/17.5.2013 (ΦΕΚ 1222/Β/2013) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 11463/6.6.2013 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 9814/ 17.5.2013 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου»" 

 
Τις εγκυκλίους και έγγραφα  
35. Το υπ’ αριθμ. 163/2-1-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ «Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις τα 

οποία εφαρμόζονται από 1-1-2014». 
36. Την αρ. πρωτ. 11543/26-3-13 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος 3). 
37. Την αρ. Π1/2390/13(ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.)». 
 
Και  
38. Την υπ’ αριθ. 41892/1724/16-11-2015 (ΑΔΑ: 7787465Θ1Ω-ΤΣ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

του Ο.Α.Ε.Δ. 
39. Την αριθμ. 446/2016 (ΑΔΑ 6Η2Β7ΛΒ-74Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. περί 

έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας 
της Π.Ε. Ξάνθης (Ο.Α.Ε.Δ.) για το έτος 2017 με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 97.929,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καθώς και περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του διαγωνισμού. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Ηλεκτρονικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρ-
μανσης, για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης (Ο.Α.Ε.Δ.), για 
το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε € (ευρώ) (υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις % επί της μέσης λιανικής τιμής της περιοχής (ΠΕ Ξάνθης) του Παρατηρητηρίου Τι-
μών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης 
του καυσίμου, συνολικού προϋπολογισμού 97.929,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλυ-
τικά  περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 
ΕΤΟΣ 2017 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Λίτρα) 

ΚΟΣΤΟΣ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
(με ΦΠΑ) 

Ο.Α.Ε.Δ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 

Πετρέλαιο  
Θέρμανσης 

ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, 
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ) 

58.500 78.975,00 97.929,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ  

 78.975,00 97.929,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 97.929,00 € (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 78.975,00 € (ευρώ). 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την 01-01-2017 (σε περίπτωση 
υπογραφής της σύμβασης σε χρόνο μεταγενέστερο της 1-1-2017, από υπογραφής της σύμβασης) έως 
31-12-2017.  
 
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προ-
κήρυξης (της περίληψης της διακήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελ-
ληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1α του  υπ’ αριθμ. 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/10-07-2007) Προεδρικού Διατάγματος. 
 

 
2. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 25/08/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-
5-2013), στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 
2677/Β/21-10-2013) και στο Π.Δ. 118/2007. 

 
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινω-
νία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμ-

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 
 

11/07/2016 
11/07/2016 

 
και ώρα 15:00 

25/08/2016 
 

και ώρα 15:00 
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φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 
Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας  σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.1 “ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών” 
της παρούσας. 

 
4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 31/08/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζό-
μενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, 
στο γραφείο 422 της Π.Ε. Ξάνθης, Πλ. Διοικητηρίου. 

 
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
 Συνεταιρισμοί 
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρού-
μενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού της δε εγγυητικής συμμετοχής διακό-
σιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες. 

 
7. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
8. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί:   
 Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  
 Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές πανελλήνιες εφημερίδες,  
 Σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές  εφημερίδες της Π.Ε. Ξάνθης 
 Σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της Π.Ε. Ξάνθης 

 
 και θα αναρτηθεί: 
 Στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 

(Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρό-
γραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” 

 Στο Επιμελητήριο Ξάνθης 
 Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  www.pamth.gov.gr 
 Στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Ξάνθης www.pexanthis.eu 
 Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Α.Μ.Θ -Π.Ε. Ξάνθης 
 Στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Δ..  

 
9. Το τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί: 
 Στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  
 Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης www.pamth.gov.gr 
 Στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Ξάνθης www.pexanthis.eu 
 Στον πίνακα ανακοινώσεων  της Π.Α.Μ.Θ και της  Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 
 Στο πρόγραμμα «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ» 
 Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) 

 
10. Η δαπάνη δημοσίευσης στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και σε περί-
πτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος από το Ν.Π.Δ.Δ..  
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11. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Πανελλήνιο Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή (τα Ν.Π.Δ.Δ. 
για λογαριασμό των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 
118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 1. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα 
Αρχή) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 
για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
(ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, Β.Ν.Σ ΞΑΝΘΗΣ), για το έτος 2017. 
   
Στη διαδικασία γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που 
δεν επηρεάζουν την έκταση της προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα 
σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του προσφέροντος και δεν θίγουν 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων. 
 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης 
ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές 
και απορρίπτονται. 
 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνα-
τό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

 1.2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότε-
ρο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται 
από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέ-
ρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. 
 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογρα-
φή.  
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμέ-
νους προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
  α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά  
  β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋπο-
θέσεις: 
 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το 
ειδικό μέρος της προμήθειας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησής της 
 Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
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Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς τους. ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 
μορφή (τουλάχιστον κατάθεση ιδιωτικού εγγράφου που να αναφέρεται στη σύμπραξη των προσώπων 
σε ένωση, κοινό εκπρόσωπο, διανομή κερδών) και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το 
πράξει. 
 
2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 
 

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι με τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή 
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που 
αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

ii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 

 
 
 
 
2.3  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
 
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχο-
ντας 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 
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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 Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην ελ-
ληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του συστή-
ματος. 
 
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 ενερ-
γοποίηση του λογαριασμού του. 
 
 
 
2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετο-
χής-Τεχνική Προσφορά” τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα 
με το άρθρο 5α παρ.Β.1α. του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 2.4.1 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό» της παρούσας διακήρυξης: 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υπο-
βάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Ο προσφέρων υποχρεούται να 
προσκομίσει, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, όλα 
τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική 
προσφορά» στο Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Π.Ε. Ξάνθης πλην των ΦΕΚ και των εγγρά-
φων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλε-
κτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές 
ή άλλους φορείς. 
 
 
2.4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Ε. Ξάνθης, στην οποία 
πρέπει να αναφέρεται το περιεχόμενο του κυρίως φακέλου. 

2.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 “Κανονισμός Προ-
μηθειών Δημοσίου” και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (αναλυτική αναφορά 
για το ποσό της εγγυητικής γίνεται στο κεφάλαιο 3.6 της παρούσης καθώς και για το περιεχόμενο και 
το ποσό της στο κεφ. 4.7.1 της παρούσης). 

 
3.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Ά75) όπως εκάστοτε ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. 118/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
του Ν. 4250/2014, στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ 
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της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περί-
πτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο  σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτω-
ση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατάσταση. 
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή/έντυπη 
προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 
iv. το  ότι η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύεται για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης  των προσφορών του διαγωνισμού  
v. το ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής. 
 
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα 
υποβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαι-
τείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.. 
 
4.   Νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος:  
i. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγρά-
φου του που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν 
τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η 
προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροπο-
ποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται.  
ii. Στην περίπτωση  φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οι-
κονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.). 

 
5.   Άδεια εμπορίας- διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων με ολοκληρωμένο σύστημα ελέγ-
χου εισροών – εκροών από την Αρμόδια Υπηρεσία 
 
6.   Παραστατικό εκπροσώπησης,  
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
 
2.4.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποί-
ηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης  σ’ αυτόν,  που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά με βεβαίωση 
ηλεκτρονικής παραλαβής,  υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και 
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά πε-
ρίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω: 
 
[Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία και σε έντυπη μορφή (ευκρινή φωτοαντί-
γραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 
Ν.4250/2014)) από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.} 
 
Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευ-
δορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τε-
λούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβι-
βασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, 
διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. 
 
3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύ-
πτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) 
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την ο-
ποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέ-
ρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο-
ποίησης. 
 
 
Β. Οι αλλοδαποί: 
 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρ-
χής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 
6 του Π.Δ. 118/2007. 
 
2.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 
(2) του εδ. α’ ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
περ. (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 
 
3.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργα-
νώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
1.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007, τα οποία αφορούν τους Έλληνες πολίτες και απαριθμούνται στο εδάφιο (α) του 
παρόντος άρθρου, με την επισήμανση ότι, στην περίπτωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, υ-
πόχρεοι στην προσκόμισή του είναι ειδικότερα οι εξής: οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για τις 
Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος για τις Α.Ε. 
 
2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν: 
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει) σε 
συνδυασμό με το ν.3419/2005 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.3853/2010 και ισχύει) από το οικείο Επι-
μελητήριο όπου είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ούτε σε ειδική εκκαθάριση 
σε λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει) ή άλλες ανάλογες κατα-
στάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης α-
πόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστά-
σεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) από το οικείο Πρωτοδικείο. 
 
Δ. Συνεταιρισμοί: 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν 
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) 
του εδ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. β’ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοι-
χα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 
3.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβο-
λαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατα-
κύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμ-
βασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένω-
σης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ο-
λόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και ό-
ρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτεί-
νουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο α-
ποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέ-
ρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον επόμενο σε 
σειρά κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης. 
-Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Π.Δ.118/2007, είναι περιοριστική. 
 
 
2.4.3 Συνοπτικός πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 
ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει 
αναδόχου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)  του εδαφίου α΄ της 
παρ.2 του άρθρου 6 Π.Δ. 118/2007 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
α)Σε περίπτωση Α.Ε., το ανωτέρω απόσπασμα ποινικού 
μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας 
β)Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., καθώς και σε περίπτωση Ο.Ε. και 
Ε.Ε. το ανωτέρω απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να 
προσκομίζεται για τους διαχειριστές της εταιρίας 
 
γ)Σε περίπτωση Συνεταιρισμού το ανωτέρω απόσπασμα 
ποινικού μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 
δ)Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών το ανωτέρω 

Το οικείο Πρωτοδικείο  
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απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση   

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα 
ως εν δυνάμει αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει  ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση και  διαδικασία έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης 

Το οικείο Πρωτοδικείο 

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης 
ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει 
αναδόχου, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) 

Ο οικείος Ασφαλιστικός φορέας  

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης 
ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει 
αναδόχου, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους   

Υπουργείο Οικονομικών/ 
υπηρεσία TAXISNET 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης 
περί ανάδειξης τους ως εν δυνάμει αναδόχου  

Το οικείο Επιμελητήριο 

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα 
ως εν δυνάμει αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως 
εκάστοτε ισχύει 

Το οικείο Επιμελητήριο/Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ 

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα 
ως εν δυνάμει αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό  ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία του 
άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε σε 
καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης 
του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα 

Το οικείο Πρωτοδικείο 

 
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιη-
τικά, είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάση τις κείμενες διατάξεις ενώ η παραπάνω αναφορά τους  
γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων χωρίς να είναι δεσμευτική.  
 
ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
Εάν σε κάποια Χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του αρ.6 
παρ.2 του Π.Δ.118/2007, είναι μόνο τότε κατ' εξαίρεση δυνατόν και υποχρεωτικό αυτά να αντικατα-
σταθούν, ανάλογα με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 6 παρ.3 του Π.Δ.118/2007, από ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμ-
βολαιογράφου.  
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2.4.4  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
3.1  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη 
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λή-
ξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μα-
ταιώνονται. 
 
3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ. 118/2007 για το σύνολο της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του 
Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης. 
 
3.3  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χα-
ρακτήρα 
 
 
3.3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καυ-
σίμων, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας 
διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εν λόγω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ανωτέρω σχε-
τικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη δια-
γωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκο-
μίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβο-
λή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμ-
μετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δι-
καιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προ-
μηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλ-
λους φορείς . 
 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευ-
κρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
3.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφε-
ται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ” της παρούσας διακήρυξης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 
 
3.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή), η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρο-
νικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομι-
κής προσφοράς του συστήματος, 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 Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη.  
Ενδεικτική Τιμή Αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης λιανικής πώλησης: 0,95 
 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο θέρμανσης λιανικής πώλησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρ-
μα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,95 – (0,95 x 
0,12)=0,836 
 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμε-
σα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική  
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα 
με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρ-
μες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρ-
χεία. 
 
Στις διατάξεις του Ν. 4257/2014 “ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών” και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρεται ότι: Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 
του π.δ. 173/1990, στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο 
είδος, μέση λιανική τιμή της περιοχής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  
Κατόπιν τούτου, η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νομίμως 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή της περιοχής (ΠΕ Ξάνθης) του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης του 
καυσίμου, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που αναφέρεται στο τέλος της 
παρούσας. 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκ-
πτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η ποιότητα των παραπάνω τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ του ΦΕΚ: 1531/Β/16-10-2003 
 
3.6 ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΚΑΙ ΕΓΓΥ-
ΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Τα καύσιμα που θα χρειαστούν για την κάλυψη των συνολικών αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το έτος 2017, κατά ποσότητες, 
προϋπολογισθείσα δαπάνη και αναλυτικό ποσό εγγυητικής επιστολής είναι: 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Λίτρα) 

ΚΟΣΤΟΣ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
(με ΦΠΑ) 

Αναλογικό ποσό 
Εγγυητικής 

Συμμετοχής (2% 
χωρίς Φ.Π.Α) 

Ο.Α.Ε.Δ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Α.Μ.Θ. 

Πετρέλαιο 
Θέρμαν-

σης 

ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, 
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ  

58.500 78.975,00 97.929,00 1.579,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ  

 78.975,00 97.929,00 1.579,50 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
4.1   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 31/08/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ 

16PROC004705188 2016-07-04

ΑΔΑ: 6ΨΞΑ7ΛΒ-ΛΛΙ



 

Σελίδα 17/24 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υ-
πό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνι-
κή Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέ-
ροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 
 
 
4.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοι-
πά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά πε-
ρίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως: 
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολό-
γησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για πα-
ροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν 
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
•  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφο-
ρών . 
•  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
 
 
4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 
χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
   Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
   Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  
   Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και 
την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  
   Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση 
τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
   Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 
 
 
4.4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιού-
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νται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρ-
μόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοι-
πά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που απο-
σφραγίσθηκε. 

 
 

4.5 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκο-
μίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται 
η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 
απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω 
καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δι-
καιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 
δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατα-
κύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον 
έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου 
Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προ-
κύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 
 
 
4.6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
1. Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της νομιμότητας της διε-
νέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να ασκηθεί ένσταση για λόγους νομιμότη-
τας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του π.δ. 118/2007 και του 
ν. 3886/2010 (Α΄ 173). 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ. 
118/2007 απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. 
Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 
από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσκομίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή (πρωτό-
τυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλε-
κτρονική του υποβολή. 
4. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του υπό προ-
μήθεια είδους. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000€ και μεγαλύτερο των 5.000 
€. 
5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστά-
σεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 
και το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 
 
 
4.7 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δη-
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδο-
νται 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. 
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Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
2.  Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς το οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απάντηση ( κύρια οφειλή). 
3.  Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν: 
  α) Την ημερομηνία έκδοσης  
  β) Τον εκδότη 
  γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
  δ) Τον αριθμό της εγγύησης. 
  ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε € (ευρώ). 
  στ) Την πλήρη επωνυμία και τη Δ/νση που προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
  ζ) Τους όρους ότι: 
     i) Η εγγύηση παρέχεται ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως 
     ii) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα 
μεταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
    iii) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
    iv) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστε-
ρα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύ-
ησης. 
 
 
4.7.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
α) Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο  Εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό (2% του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα κα-
ταθέσουν προσφορά, άνευ Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος ένα (1) μήνα επιπλέον από τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, ήτοι για επτά (7) ημερολογιακούς μήνες  
β) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της περ. 3 της παρ. 4.7 της παρού-
σης και τα ακόλουθα: 
   i)  Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το προς προμήθεια υλικό. 
   ii) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα 
ημέρες μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών) 
γ) Εφόσον η εγγυητική δεν περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω όρους, επιστρέφεται ως απαράδεκτη 
και ο προσφέρων δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
δ) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέ-
λεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς 
είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδι-
κασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  
 
 
4.7.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολι-
κής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της περ. 3 της παρ. 4.7 της 
παρούσης και τα ακόλουθα: 
   i.  Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς προμήθεια υλικό. 
   ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι  μεγαλύτε-
ρος κατά δύο (2) μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 
δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική παραλαβή του υλικού 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 
 
 
4.8  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο η σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα 
να αποφασίσει: 
α) κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την προκηρυσσόμενη 
ποσότητα. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσο-
στού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή. 
β)  ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδι-
αγραφών της Προκήρυξης, σε περίπτωση μη ευδοκίμησής του. 
γ)  ματαίωση του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει  
λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
δ)  ματαίωση του διαγωνισμού   
ε)  οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) 
 

  
ΑΡΘΡΟ 5.  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα καύσιμα θέρμανσης θα παραδίδονται απευθείας στις αποθήκες του παραλήπτη (Ν.Π.Δ.Δ.) με 
φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια 
Υπηρεσίες.  

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που 
του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να προμηθευτεί αυτά 
από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατά 
αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνεται με σχετική 
απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει το αρμόδιο για τη Διοίκηση του 
Φορέα Όργανο κατά του προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. 
 
Η παράδοση των καυσίμων προκειμένου για παραδόσεις στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη θα γίνεται 
σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη κάθε παραγγελίας, θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας των 
υπηρεσιών και ακόμα σε ώρες πέραν του ωραρίου αυτών εφόσον μπορεί η Επιτροπή να το παραλάβει, 
εκτός από περιπτώσεις ανυπαίτιου αδυναμίας του προμηθευτή στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται 
οι απεργίες και κάθε περιστατικό που εκφεύγει από τον έλεγχο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6. 
 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Α.  Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το ΝΠΔΔ είδος κατώτερης ποιότητας από αυτήν που ορίζεται στη 
σύμβαση ή μη σύμφωνο με την παραγγελία, η Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από την κύρωση την οποία 
μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο για τη Διοίκηση του Φορέα Όργανο για την αιτία αυτή, γνωμοδοτεί 
και για την τιμή με την οποία θα πληρωθεί το είδος. 
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προμηθευτής να παραδώσει τα είδη στο Ν.Π.Δ.Δ. ή 
παραλείψει να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε 
περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους στην 
ταχθείσα προθεσμία τότε το ΝΠΔΔ μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο 
εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου 
Εμπορίου της αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον Προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του. 
Γ. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007, 
με απόφαση, του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπή Παραλαβής που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. 
Δ.  Για κάθε γενικά παράβαση από τον προμηθευτή των όρων της σύμβασης όπως καθορίζονται από 
αυτή και για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης με 
απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του Φορέα Οργάνου κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπή 
Παραλαβής επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.2286/95 και το Π.Δ. 118/2007. 
Ε. Οι παραπάνω κατά του προμηθευτή κυρώσεις είναι ανεξάρτητες με την άσκηση δίωξης εφόσον η 
παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα όπως και για κάθε άλλη αξίωση των φορέων 
κατά του προμηθευτή για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και αν προκύψει. 
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Ζ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του 
προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του προμηθευτή στο φορέα ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο 
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό θα βεβαιώνονται σαν Δημόσιο έσοδο και θα 
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών 
το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7.  
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η αξία των καυσίμων θα καταβάλλεται στον προμηθευτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από 
την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου που θα γίνεται με τη μέριμνα του προμηθευτή και σύμφω-
να με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4270/2014 και του Π.Δ. 118/2007, με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς 
και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8.  
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Η σχετική Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. και του προμηθευτή βάσει κατακυρωτικής α-
πόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. 
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την 01-01-2017 (σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης 
σε χρόνο μεταγενέστερο της 1-1-2017, από υπογραφής της σύμβασης) έως 31-12-2017,  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………….......……. 
Κατάστημα ……………….......………….. 

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ fax)  Hμερομηνία έκδοσης…….…………….. 
…………….               ΕΥΡΩ ……………. 

 
 

Προς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……….......……… 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκ-

κλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ……………………………………………………………………………… ευρώ (……………………€) υπέρ της εταιρείας 
………….………………… που εδρεύει  στην ………………. (περιοχή),…………………………..(οδός, αριθμός), Τ.Κ. 
…………,  τηλ. ………………, με Α.Φ.Μ. ……………………. και Δ.Ο.Υ. ………………...για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για λογαριασμό των 
Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής της αρμοδιότητας, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 01/2016 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανώτερο διαγωνισμό απορρέου-
σες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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 τρείς (3) 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 μέχρι και την………………………………………. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας…………….......……. 
Κατάστημα ……………….......………….. 

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ fax)  Ημερομηνία έκδοσης…….…………….. 
…………….                ΕΥΡΩ ……………. 

 
Προς 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….......……… 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκ-
κλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των …………………………………………………………………………... ευρώ (……………………€) υπέρ  της εταιρείας 
……………………………………….. που εδρεύει  στην ……………….(περιοχή), …………………………..(οδός, αριθ-
μός), Τ.Κ. …………,  τηλ. ………………, με Α.Φ.Μ. ……………………. και Δ.Ο.Υ. ………………... μέχρι του 
ποσού των …………………………………..ευρώ (……..€)  το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ 
ΦΠΑ,  για  την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της από ……………σύμβασης που υπέγραψε μαζί 
σας για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 01/2016 Διακήρυξή της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

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 τρεις (3) 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 εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει για δύο μήνες από τη λήξη της 
σύμβασης, δηλαδή μέχρι και την ………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 

ΕΙΔΗ 
 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Λίτρα) 

Ποσοστό έκπτωσης (%) επί της μέσης 
λιανικής τιμής της περιοχής του Παρατηρη-
τηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

κατά την ημέρα παράδοσης 
Ο.Α.Ε.Δ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

……….. ……………………………………………….. 
 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α.Μ.Θ. 

 
 
                                                                                       

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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