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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση :  Μητροπόλεως 44, Βέροια 
Ταχ. Κώδικας :  59100 
Τηλέφωνο :  2331350139 
FAX :  2331026308 

 
Βέροια, 02 /04 /2014 
Αριθµός: 01/2014 
 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
«ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΩΣ 31.12.2014 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ Ευρώ(€) 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

23 /04 /2014 Τετάρτη          10.00 π.µ.  

Μητροπόλεως 44 
59100 Βέροια 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών 

Ισόγειο 
 
 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως την 22.04.2014 και ώρα 14:30 

µ.µ., στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, Μητροπόλεως 44 Βέροια. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε € µε 
ΦΠΑ 

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ 

1 Βενζίνη Αµόλυβδη 
2 Πετρέλαιο Κίνησης 

100.000,00 0721/1511 

3 Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 100.000,00 0721/1512 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Ηµεροµηνία  
∆ηµοσίευσης σε Ελληνικές 

Εφηµερίδες 
  04 /04 /2014 04 /04 /2014 

 

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ηµαθίας 

www.pkm.gov.gr 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, θα επαναληφθεί µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα 

και ισχύει. 

2. Τον Οργανισµό της Π.Κ.Μ. (Π.∆. 133/2010) 

3. Το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». 

4. Το Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων». 

5. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων , προµηθειών και υπηρεσιών.» 

6. Το Π.∆. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου.», κατά το µέρος που αυτές 

δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

7. Το Π.∆. 113/2010( ΦΕΚ 194/Α/2010), Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 

8. Το Ν. 3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε 

την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

9. Το Ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ.279/Α΄10.11.2005) 

10. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/ 02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις» 

11. Την αριθµ. Α3- 1214/19-3-86 ΚΥΑ περί καθορισµού τιµών διάθεσης προϊόντων 

πετρελαίου. 

12. Το Ν. 3548/2007 έτσι όπως συµπληρώθηκε από το Ν. 3801/2009 περί εξόδων 

δηµοσίευσης. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012, άρθρο 6 § 15, για τις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών 

ταµείων. 
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14. Τη µε αρ.πρωτ. 1064/07-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

15. Το αρ. πρωτ. 17503/12/15-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων, 26ης ∆ιεύθυνσης 

Συντονισµού και ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων «Έγκριση δαπανών και 

διάθεση πιστώσεων που προϋπολογισµού των περιφερειών». 

16. Το υπ’ αριθµ. 4441(43)/07.01.2014 αίτηµα του Τµήµατος Προµηθειών «Αίτηµα για 

έκδοση ανάληψης για την προµήθεια υγρών καυσίµων θέρµανσης και κίνησης, 

οικονοµικού έτους 2014 για τις ανάγκες της ΠΕ Ηµαθίας» (Α∆ΑΜ: 14REQ001819895 

2014-01-07) 

17. Τις σχετικές πιστώσεις στον εγκεκριµένο του Προϋπολογισµού στον Φορέα 0721 και ΚΑΕ 

1511 και 1512. 

18. Την αριθµ. 14/2014 Πρακτικό 1o/13/01/2014 θέµα 14o Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού και 

τους όρους αυτού, για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Π.Κ.Μ. καθώς και για 

τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Ηµαθίας, για το έτος 2014 και την έγκριση διάθεσης 

πίστωσης συνολικού ποσού 200.000.00 € από το ΦΟΡΕΑ 721 και ΚΑΕ 1511 & 1512 σε 

βάρος του προϋπολογισµού 2014 ΠΕ Ηµαθίας. 

19. Το αριθµ. πρωτ. 6519/30/01/2014 εγγράφου ελέγχου νοµιµότητας της Απ. ∆ιοίκησης Μ.Θ. 

20. Την αριθµ. 360/2014 Πρακτικό 10ο/10.03.14 θέµα 27ο Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί α) έγκρισης του από 25-02-2014 πρακτικού της επιτροπής 

ανοιχτών διαγωνισµών και κήρυξη άγονου του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και β) 

έγκριση της επανάληψης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αριθ.01/2014 

διακήρυξης και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

21. Το αριθµ.πρωτ.19414/24/03/2014 εγγράφου ελέγχου νοµιµότητας της Απ. ∆ιοίκησης Μ.Θ. 

22. Τις αρ. 349/03/02/2014 και 350/03.02.2014 αποφάσεις ανάληψης σε βάρος του Φ.721 

ΚΑΕ 1511 και 1512 αντίστοιχα (Α∆Α: ΒΙΡ37ΛΛ-ΖΜΠ & ΒΙΡ37ΛΛ-2Η2 αντίστοιχα). 

23. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηµαθίας καθώς και των ∆ιευθύνσεων Α/θµιας και 

Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηµαθίας 

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
Επαναληπτικό ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

λιανικής πώλησης, για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
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Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Π.Κ.Μ. καθώς και για τις ∆/νσεις 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Ηµαθίας, έως 31.12.2014. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε δικαίωµα 

προαίρεσης µέχρι του ποσού των 30.000,00 €, ήτοι ποσοστού 15% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (άρθρο 2 και 21 του Π.∆. 118/2007) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο 

πρόκειται να ασκηθεί για κάλυψη αναγκών από τυχόν επεκτάσεις των Υπηρεσιών, αυξήσεις 

τιµών καυσίµων, καθώς και από τυχόν παράταση της σύµβασης. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από της υπογραφής της έως 31.12.2014, µε δυνατότητα 

παράτασης για χρόνο έως και έξι (6) µήνες µε απόφαση του σχετικού Οργάνου. 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 

Ηµαθίας της Π.Κ.Μ., Μητροπόλεως 44, την 23 /04 /2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται καθηµερινά στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Ηµαθίας της Π.Κ.Μ., Μητροπόλεως 44 Βέροια, και έως την 

προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι την 22 /04 /2014, από τις 8.30 π.µ. έως 

τις 14:30 µ.µ.. Προσφορές που θα κατατίθενται µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα 

θεωρούνται εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Αρµόδια Επιτροπή. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ηµέρες (120) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού της δε 

εγγυητικής συµµετοχής εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. 

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 

Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Ηµαθίας, Μητροπόλεως 44, 

Βέροια, τηλ. 23313 50139. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Η Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας – ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα 

Προµηθειών (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό µειοδοτικό 

διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Π.Κ.Μ. καθώς και για τις ∆/νσεις Α/θµιας και 

Β/θµιας Εκπ/σης Ηµαθίας, έως 31.12.2014. 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΛ-ΥΒΑ



 

 

5 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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 δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

1.2 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

Τρόπος λήψης εγγράφων διαδικασίας: 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την Π.Ε. Ηµαθίας, Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier µε 

χρέωση του παραλήπτη. Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, η Π.Ε. 

Ηµαθίας δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Η προκήρυξη θα είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής 

(www.pkm.gov.gr). 

1.3 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικού, Μητροπόλεως 44, Βέροια 

την 23 /04 /2014 και ώρα 10.00 π.µ. 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  

β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• 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 Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου. 

γ) Συνεταιρισµοί. 

 
2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στον διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 
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1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου, µε 

απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι µε τελεσίδικη απόφαση από συµβάσεις άλλης ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

ii. ∆ωροδοκία, 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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.3.1 Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 

στο φάκελο δικαιολογητικών τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία. 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 5% επί του συνολικού ποσού 

(αναλυτική αναφορά για το ποσό γίνεται στο κεφ. 4.3. της παρούσης). 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής (Προσοχή: η ηµ/νία της υπογραφής του 

υπευθύνως δηλούντος προσώπου καθώς και η ηµ/νία υποβολής της προσφοράς 

πρέπει να είναι ταυτόσηµες), στην οποία: 

i.Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

ii.Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΛ-ΥΒΑ



 

 

7 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα 

από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) της κατηγορίας (α) του παρόντος 

άρθρου (2.3.1.α.1) της διακήρυξης, 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) της 

κατηγορίας (α) του παρόντος άρθρου (2.3.1.α.2) της διακήρυξης καταστάσεις, 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους της περίπτωσης (3) της κατηγορίας (α) του παρόντος άρθρου (2.3.1.α.3) 

της διακήρυξης, 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην περίπτωση (4) της κατηγορίας (α) και στην περίπτωση (3) της κατηγορίας 

(β) του παρόντος άρθρου (2.3.1.α.4) και (2.3.1.β.3) αντίστοιχα της διακήρυξης, 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) της 

κατηγορίας (γ) του παρόντος άρθρου (2.3.1.γ.2) της διακήρυξης κατάσταση. 

• δεν τελούν σε καµιά από τις καταστάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 2.2 «Αποκλεισµός Συµµετοχής» της παρούσας διακήρυξης.  

iii.Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 

των δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν άρθρο. 

 

3. Νοµιµοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος: Στην περίπτωση νοµικού 

προσώπου, επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου 

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 τροποποιήσεις αυτού, 

µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται.  

 

4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 

τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

5. Κατάσταση µε τυχόν συνεργαζόµενα πρατήρια υγρών καυσίµων στο Νοµό 

Ηµαθίας και κατά το δυνατόν κατανεµηµένα: 

• στην Αλεξάνδρεια 

• στην Νάουσα 

 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι: « Η ποιότητα των 
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παραδιδόµενων καυσίµων θα είναι σύµφωνη µε τις σχετικές προδιαγραφές του 

Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 

(Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά:  

 

α. Έλληνες πολίτες. 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης 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 5 της ανωτέρω παρ. 2.2 («Αποκλεισµός Συµµετοχής»), για κάποιο 

από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

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 τελούν υπό πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό συµβιβασµό και υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και ότι δεν τελούν υπό 

αναγκαστική εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (για τους εργοδότες και τους εργαζοµένους) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, καθώς και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
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β. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 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 5 της ανωτέρω παρ. 2.2 («Αποκλεισµός Συµµετοχής»), 

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια 

από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) της κατηγορίας (α) του παρόντος άρθρου, ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

περίπτωσης (3) της κατηγορίας (α) του παρόντος άρθρου. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους περί 

εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφ. α και β για ηµεδαπά και αλλοδαπά 

πρόσωπα αντίστοιχα, µε την επισήµανση ότι, στην περίπτωση του αποσπάσµατος 

ποινικού µητρώου, υπόχρεοι στην προσκόµισή του είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι, και 

ειδικότερα: οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές 

για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆/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, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 

για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της προηγούµενης παραγράφου (2) εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
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εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Κ.Μ., στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 

της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και 

όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 

αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. Συνεταιρισµοί: 

1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 5 της ανωτέρω 

παρ. 2.2 («Αποκλεισµός Συµµετοχής»), για κάποιο από τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  

3. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας (α) του 

παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 

περίπτωσης (2) της κατηγορίας (β) του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) της κατηγορίας (γ) 

του παρόντος άρθρου. 

ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή 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 συµβολαιογραφική 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 κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι την 

πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. 
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Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης 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 ολόκληρης 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 όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 
2.3.2 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών: 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 

τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει, να αναπληρωθούν µε Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί από τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν µαζί µε τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης στο σχετικό σφραγισµένο φάκελο. 

4. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 

ως εξής: 

− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 

προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/07, από 

ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
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− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 

προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/07, από 

υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νοµικές καταστάσεις. 

5. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.3.1 

του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

6. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα 

µε το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. 

 
2.3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
� Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

(ταχυδροµικώς ή µε COURIER ή να κατατίθενται προσωπικώς) και να 

παραλαµβάνονται πρωτοκολληµένα από την υπηρεσία  (Μητροπόλεως 44  ισόγειο), 

µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατίθενται µέχρι την 

προηγούµενη ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 11 του Π.∆.118/2007 

παρ.4). 

� Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων 

παραγράφων του άρθρου 11 του Π.∆.118/2007, δε λαµβάνονται υπόψη. 

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 

ως απαράδεκτες. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε την 

προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 του Π.∆.118/2007 

 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
3.1 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) 

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 λήξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα 

αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. 
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3.2 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο της προκηρυσσόµενης µε την 

παρούσα προµήθειας. Προτάσεις για µέρος αυτής δε γίνονται δεκτές.  

 
3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο της συνταχθείσας προσφοράς θα 

φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα 

υπόλοιπα αντίτυπα. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο, επί µέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισµένους υποφακέλους: 

• Ο πρώτος (Α) «φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής» περιέχει όλα τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσης. 

• Ο δεύτερος (Β) «οικονοµική προσφορά»  περιέχει την οικονοµική 

προσφορά του υποψηφίου. 

Στον ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς όπως και στους υποφακέλους (Α) και (Β) πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

• Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

Τµήµα Προµηθειών 

Μητροπόλεως 44, Βέροια, Τ.Κ. 59100 

• Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Προκήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆/νση, Τηλέφωνο, 

Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΛ-ΥΒΑ



 

 

14 

Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να 

µονογράφονται από τον ίδιο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

µονογράψει και σφραγίσει αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται µόνο όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

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 διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 

 
3.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η ποιότητα των τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού 

Συµβουλίου. 

Η δειγµατοληψία για τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίµων θα γίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα εκφόρτωσης. Τα ληφθέντα 

δείγµατα θα αποστέλλονται στην ∆’ Χηµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για χηµική εξέταση και 

έκδοση γνωµοδότησης – βεβαίωσης όσον αφορά τη συµφωνία ή µη του συγκεκριµένου 

φορτίου καυσίµου µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

3.5 ΕΙ∆Η ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Τα είδη καυσίµων που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Ηµαθίας της Π.Κ.Μ. καθώς και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Ηµαθίας έως 31.12.2014, 

κατ’ είδος είναι: 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ µε ΦΠΑ σε € 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 31.250,00 lt 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL κίνησης 35.715,00 lt 
100.000,00 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 

θέρµανσης 
78.700,00 lt 100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  145.665,00 lt 200.000,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ: 200.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

µε δικαίωµα προαίρεσης µέχρι του ποσού των 30.000,00 €, το οποίο πρόκειται να ασκηθεί 

για κάλυψη αναγκών από τυχόν επεκτάσεις των Υπηρεσιών, αυξήσεις τιµών καυσίµων, 

καθώς και από παρατάσεις. 

 

3.6. ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε 

χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.» 

Οι προσφορές θα δοθούν χωριστά, δηλαδή: 

α) Βενζίνη (αµόλυβδη ) 

β) Πετρέλαιο κίνησης 

γ) Πετρέλαιο θέρµανσης  

Προσφορά για µέρος της ποσότητας του καυσίµου που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η Οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νοµίµως 

διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους, και ειδικότερα: 

Η τιµή των καυσίµων θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηµαθίας της Π.Κ.Μ. 

 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή στα 

γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ηµαθίας της Π.Κ.Μ., Μητροπόλεως 

44, Βέροια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

∆εδοµένου ότι κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης η 

αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. 

Κατόπιν αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και ο Α υποφάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια 
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Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα στοιχεία ανά φύλλο που απαιτούνται 

από την προκήρυξη να εµπεριέχονται στον παραπάνω υποφάκελο. Οι φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειµένου να 

αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε νέα πρόσκληση. 

Μετά την αποσφράγιση, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό 

το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο 

σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν 

τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών 

(∆ικαιολογητικά συµµετοχής), επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΠΚΜ, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την 

αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε νέα πρόσκληση. Όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον 

το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι 

σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 

προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 2.3.1 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας. Τα 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Όσοι 

δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 

του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 2.3 1, λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αµέσως µετά το πέρας της διαδικασίας του ελέγχου των 

∆ικαιολογητικών καθώς και την επόµενη ηµέρα. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (∆ικαιολογητικά και 

Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της 

Π.Κ.Μ. προς έγκριση. 
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4.2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις υποβάλλονται  µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 

118/2007. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του 

υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) 

και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να 

αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ.6 

προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού   

β. κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό και  

γ. κατά της διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής: 

α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από 

τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής 

των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί 

σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. 

β. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό ή κατά της διενέργειας ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης από την αρµόδια Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 

αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. Η ένσταση κατά της συµµετοχής 

προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της. 

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 

χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, 
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εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 

αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα 

∆ιακήρυξη, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο 

ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 

των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 

ηµερών από την υποβολή της, στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 

εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 

αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήµερου προθεσµίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφερόµενους, δε γίνονται δεκτές. 

Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε 

φροντίδα τους. 

Οι προµηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, 

κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα 

σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση της 

σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων (παράγραφοι 1 και 2 

του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07) απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογισµένης αξίας του προς προµήθεια είδους. Το ύψος δεν µπορεί να είναι µικρότερο 

των 1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο 

και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 

 
4.3. ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε το 

ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
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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 ΕΥΡΩ. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη ∆/νση που προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 

ζ) Τους όρους ότι: 

Α) Η εγγύηση παρέχεται ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

της ένστασης της διζήσεως. 

Β) 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. 

Γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

∆) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 

α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 10.000,00 ευρώ, µε ισχύ εκατόν πενήντα (150) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού. 

β) Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 4.3.3 της 

παρούσης και τα ακόλουθα: 

• Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς 

προµήθεια υλικά. 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον τριάντα ηµέρες µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών) 
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γ) Εφόσον η εγγυητική δεν περιλαµβάνει όλους τους ανωτέρω όρους, επιστρέφεται 

ως απαράδεκτη και ο προσφέρων δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 

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 10% της συνολικής 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 παρ. 

4.3.3 και τα ακόλουθα: 

Α) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

Β) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

είναι µεγαλύτερος 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. 

 

4.4 ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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. 

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 ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του 

προµηθευτή. 

 β. µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων 

και των προδιαγραφών 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   

 ζ. οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) 

 
5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες των παραληπτών στην διάρκεια του πρωινού 

ωραρίου των εργασίµων ηµερών µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του χορηγητή είτε στις 

εγκαταστάσεις ή στα πρακτορεία ,ή στο πρατήριο του χορηγητή , ή απευθείας στις αποθήκες 

των παραληπτριών υπηρεσιών . 

Η παραλαβή από τις αρµόδιες υπηρεσίες του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται µε τη σύνταξη 

σχετικού πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 

 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Τµηµατικές παραδόσεις ποσοτήτων κάθε φορά ανάλογα µε τις ανάγκες των παραληπτριών 

υπηρεσιών. Η παραγγελία σε πετρέλαιο θα εκτελείται µέσα σε (3) ηµέρες από τότε που ο 

χορηγητής θα πάρει την σχετική παραγγελία (τηλεφωνική). 

Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης ως προς το χρόνο παράδοσης 

ισχύουν οι περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις. 

 
7. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εκπτώσεις θα δίνονται σε ποσοστό επί τοις (%) κατά χιλιόλιτρο όσον αφορά τις βενζίνες 

(αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης – θέρµανσης), στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση 

λιανική τιµή πώλησης του καυσίµου την ηµέρα παράδοσής του. 

Η µέση τιµή λιανικής πώλησης του καυσίµου κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους 

(τιµολόγια θεωρηµένα από την ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού) θα 

επιβαρύνεται µε το συνολικό ποσό των Νοµοθετηµένων κρατήσεων. 

Όλες οι υπηρεσίες που θα προµηθεύονται υγρά καύσιµα, εκτός από τις κατά περίπτωση 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, θα υπολογίζουν και κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, Χαρτόσηµο επί 

ΜΤΠΥ 2% και ΟΓΑ Χαρτοσ. 20%, καθώς και την κράτηση 0,01% εφάπαξ επί του αρχικού 

συµβατικού τιµήµατος,  µε την πρώτη πληρωµή, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 

Όσον αφορά την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών οχηµάτων, οι 

κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (άρθρ. 6 

παρ. 15 του Ν.4071/2012) 

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ: 

 

Κατά την πληρωµή οι υπηρεσίες θα παρακρατούν φόρο (1%) επί του καθαρού ποσού της 

αξίας , ως προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν2198/94 άρθρο 24). 
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8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πληρωµή της αξίας του καυσίµου θα γίνεται απευθείας από την αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. 

Ηµαθίας µετά την παραλαβή του είδους , µέσα σε προθεσµία (60) ηµερών και µε βάση τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Τιµολόγιο του προµηθευτή ,θεωρηµένο από τη Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού, για το 

κανονικό της τιµής . 

β) Κατάσταση πληρωµής εις διπλούν, υπογεγραµµένη και θεωρηµένη από τον προϊστάµενο 

της κάθε υπηρεσίας. 

 
9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Α.  Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το Φορέα είδος κατώτερης ποιότητας από αυτήν 

που ορίζεται στη σύµβαση ή µη σύµφωνο µε την παραγγελία, η Επιτροπή Προµηθειών, 

εκτός από την κύρωση την οποία µπορεί να προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή 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 πάει τα είδη στο Φορέα ή 

παραλείψει να πάει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει καθόλου ή σε 

περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και µη αντικατάστασής 

τους στην ταχθείσα προθεσµία τότε ο Φορέας 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.  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 της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν γνωµοδότησης 

της Επιτροπής Προµηθειών επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.2286/95 

και το Π.∆. 118/2007, δηλαδή  σύσταση, πρόστιµο, κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου από 

τη σύµβαση καθώς και του Αγορανοµικού Κώδικα (διάταξη 7-9) και του Ν.3668/2008. 

∆.  Οι παραπάνω κατά τον 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. 

Ε.  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.∆. 118/2007, µε απόφαση, του αρµόδιου 
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για την διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Προµηθειών που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων. 

Ζ.  Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του ∆ηµοσίου ή των φορέων 

κατά του προµηθευτή θα κρατούνται από το λογ/σµό 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 βεβαιούνται 

σαν ∆ηµόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ∆ηµοσίων 

Εσόδων. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα 

τα µέλη της Ένωσης. 

 
10. ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Η σχετική Σύµβαση υπογράφεται µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας και 

του προµηθευτή βάσει κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της 

προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύµβαση έχει ισχύ έως 31.12.2014. 

Η παράταση ισχύος της σύµβασης γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (06) µήνες, µε την προϋπόθεση ότι καλύπτεται και 

οικονοµικά από τη δεσµευµένη πίστωση και το προβλεπόµενο δικαίωµα προαίρεσης. 

 

Με ΕΠ. 
Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

 

Μιχαήλ Τέτος 

 

Η Πρόεδρος 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 
 

Αθανασιάδου- Αηδονά Αθηνά 

Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

1. Μασλαρινός Αθανάσιος 

2. Θάνος Αλέξανδρος 

3. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία 

4. Μακρίδης Νικόλαος 

5. Πάλλας Κωνσταντίνος 

6. Τζηρίτης ∆ηµήτριος 

7. Ανθρακίδης Χρήστος 

8. Βελόπουλος Κυριάκος 

9. Καραµάνης Μιχαήλ 

10. Ρέβας Βασίλειος 

11. Κουκουλεκίδης Π. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΛ-ΥΒΑ



 

 

24 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                    Βέροια 02/04/2014 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ               ∆ιακήρυξη 01/2014  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της αριθµ.360/2014 Πρακτικό 10o/10/03/2014 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και της αριθµ. 19414/24-03-2014 απόφασης περί ελέγχου 
νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νοµίµως 
διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΩΣ 31.12.2014». 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 23/04/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πµ στο κεντρικό κτίριο 
της ΠΕ Ηµαθίας, στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Μητροπόλεως 44, Βέροια. Προσφορές θα κατατίθενται 
µέχρι και την προηγούµενη ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 
Μητροπόλεως 44, Βέροια. 

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ηµαθίας 
www.pkm.gov.gr. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 200.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
µε δικαίωµα προαίρεσης µέχρι του ποσού των 30.000,00 €, ήτοι ποσοστού 15% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (άρθρο 2 και 21 του Π.∆. 118/2007) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και επιµερίζεται ως εξής: 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ µε ΦΠΑ σε € 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 31.250,00 lt 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL κίνησης 35.715,00 lt 
100.000,00 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 

θέρµανσης 
78.700,00 lt 100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  145.665,00 lt 200.000,00 

Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο της προκηρυσσόµενης µε την παρούσα 
προµήθειας. Προτάσεις για µέρος αυτής δε γίνονται δεκτές. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας µε Φ.Π.Α. 
και θα απευθύνεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού. 
Προσφορά χωρίς την Εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα Εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επανάληψης του διαγωνισµού, αυτός θα επαναληφθεί 
µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ. µε τους ίδιους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Προµηθειών της Π.Ε. Ηµαθίας (Μητροπόλεως 44, ισόγειο) όπου και διατίθενται τα τεύχη της 
∆ιακήρυξης, Πληροφορίες: τηλ. 23313 50139. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης σύµφωνα µε το Ν. 3548/2007 έτσι όπως συµπληρώθηκε από το 
Ν.3801/2009, θα βαρύνουν τον ανάδοχο-προµηθευτή. 

Με Ε.Π 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΤΗΣ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ – ΑΗ∆ΟΝΑ  
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