
 

                 
        
 
 
 
                                                                              

 

                                                                                 

, 

 

               
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α’ ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  Β’ ΘΜΙΑΣ). 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

 
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 
-του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» , 

-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
-του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
-του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 
-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, 
- του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τ.Κ 31083 - Μεγανήσι Λευκάδας 

Τηλ: 2645361322  Fax: 2645361319                                     
e-mail:boura.vasiliki@1419.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορίες: κα Μπούρα Βασιλική 

    
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΜΕΓΑΝΗΣΙ: 08-11-2019 

 Αρ.Πρωτ : 3262 

19PROC005846856 2019-11-13



-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

9 
-της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που κυρώθηκε με 
το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη προμηθευτών 
καυσίμων. 
-Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις». 
12. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 
4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α’/07-047-2014). 
-Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

-Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Μεγανησίου, της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. 
και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ( Α/θμιας και Β/θμιας) για το έτος 2019. 
-Την αριθμ.3105/2019 ενιαία μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μεγανησίου. 

-Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών του 
Δήμου, των Σχολικών Επιτροπών και της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.για το οικ. έτος 2019. 
-Τις με αριθ. Α-294, (ΑΔΑ: ΩΓ0ΨΩΛΖ-ΨΡΖ), Α-295, (ΑΔΑ:ΨΞ0ΟΩΛΖ-Χ6Φ) ,Α-296, (ΑΔΑ: ΨΝ81ΩΛΖ-Π06)  Α-297, 

(ΑΔΑ:ΩΞΧ3ΩΛΖ-9ΥΠ) Α-298, (ΑΔΑ:ΨΣΑΧΩΛΖ-Ξ0Κ)  /2019 A.Α.Υ. 
-Την υπ’ αριθμ.: 53/2019 (ΑΔΑ:6ΕΙΛΩΛΖ-ΓΩΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για έγκριση διενέργειας με τη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ,καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Μεγανησίου, της της 
ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ( Α/θμιας και Β/θμιας)  για το έτος 2019. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών (πετρελαίου κίνησης diesel, βενζίνη αμόλυβδη 

95 οκτ. & πετρελαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών) για το έτος 2019 του Δήμου Μεγανησίου ,των Νομικών του 

Προσώπων και της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής (Α’ θμιας και Β’ θμιας) συνολικού προϋπολογισμού 45.985,04€ 

(ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
1. Η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης θα γίνει με 

κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας άρθρο 63 Ν. 4257/2014 

(ΦΕΚ 93/Α) για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την 
ημέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 

αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 

2. Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10 π.μ, στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου. 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 1 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και 

ελαιολιπαντικών  του Δήμου Μεγανησίου, για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου και της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Μεγανησίου, και για τη θέρμανση της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής ( Ενιαία σχολική επιτροπή), για τις ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου, της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Μεγανησίου και της Ενιαίας σχολικής επιτροπής για το έτος, συνολικού 

προϋπολογισμού 45.985,04€ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης 

αμόλυβδης) θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας άρθρο 63 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για την συγκεκριμένη 

περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και 

που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη 

και πετρέλαιο θέρμανσης). 

2. Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί του 
   ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
γ. Η προσφορά του αναδόχου 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το 

Δήμο και για τα Νομικά Πρόσωπα, αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους 
Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 
Υπό προμήθεια είδη: 

Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09134200-9 

Πετρέλαιο Θέρμανσης, CPV 09135100-5 
Βενζίνη Αμόλυβδη, CPV 09132100-4 

Ελαιολιπαντικά, CPV 09211000-1 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους 
οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικού έτους 2018 και 2019 εκάστου φορέα, στους 

οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις. Συγκεκριμένα για το Δήμο Μεγανησίου θα 
βαρύνει τους  : 

Κ.Α.Ε : 10-6641: ΑΑΥ: Α-294, 1.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και 2.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020 

(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων), 

Κ.Α.Ε : 20-6641: ΑΑΥ: Α-295 0,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και 5.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020 

(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων), 

Κ.Α.Ε : 25-6641: ΑΑΥ: Α-296, 0,00 € για το οικονομικό έτος 2019 και 8.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020 

(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων), 

Κ.Α.Ε : 30-6641: ΑΑΥ: Α-297,0,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και 20.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020 

(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων), 

Κ.Α.Ε : 35-6644: ΑΑΥ: Α-298, 0,00€ για το οικονομικό έτος 2019 και 1.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020 

(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων), 

 
 ενώ για τo Ν.Π.Δ.Δ. τον προϋπολογισμό του για το έτος 2019 και ειδικά για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή τις 

λειτουργικές της δαπάνες έτους 2019. 
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Ο Δήμος Μεγανησίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει για την ΚΟΙΔΕΜ και την  Ενιαία Σχολική Επιτροπή. 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
 

 

 

. 
ΟΜΑΔΑ Β : (ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  

                     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ) 
 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ :  Ενιαία Σχολική Επιτροπή (Α΄/ θμια και Β΄/ θμια Σχολική Επιτροπή) 

 

 

Α/

Α 

Περιγραφή 

Αγαθού/ών 
CPVS Είδος Ποσότητα 

Ενδει

κτική 

Τιμή 

μονά

δος 

Ενδεικτικό 

Κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό  

Ενδεικτικ

ό Κόστος 

1 

Πετρέλαιο 

κίνησης ( 

πετρελαιοκινητ

ήρων ντίζελ.) 

 

09134200-9 Λίτρα 16.681,22 1,40 23.353,71 5.604,89 28.958,60 

2 

Βενζίνη 

αμόλυβδη 
09132100-4 Λίτρα 2.500,00 1,68 4.200,00 1.008,00 5.208,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ : 27.553,71 6.612,89 34.166,6 

Α/

Α 

Περιγραφή 

Αγαθού/ών 
CPVS Είδος Ποσότητα 

Ενδει

κτική 

Τιμή 

μονά

δος 

Ενδεικτικό 

Κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό  

Ενδεικτικ

ό Κόστος 

1 
Βενζίνη 

αμόλυβδη 
09132100-4 Λίτρα 950,00 1,68 1.596,00 383,04 1.979,04 

ΣΥΝΟΛΑ : 1.596,00 383,04 1.979,04 

Α/

Α 

Περιγραφή 

Αγαθού/ών 
CPVS Είδος Ποσότητα 

Ενδει

κτική 

Τιμή 

μονά

δος 

Ενδεικτικό 

Κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό  

Ενδεικτικ

ό Κόστος 

1 
Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
09135100-5 Λίτρα 5.000,00 1,120 5.600,00 1.344,00 6.944,00 

ΣΥΝΟΛΑ : 5.600,00 1.344,00 6.944,00 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΟΜΑΔΑ Α 

(ΟΜΑΔΕΣ 
Α+Β+Γ)  

 

34.749,71 

Φ.Π.Α 24% 8.339,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α 43.089,64 

Α/

Α 

Περιγραφή 

Αγαθού/ών 
CPVS Είδος Ποσότητα 

Ενδει

κτική 

Τιμή 

μονά

δος 

Ενδεικτικό 

Κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό  

Ενδεικτικ

ό Κόστος 

1 

Λάδι SAE 

20W-50 

κινητήρα 

πετρελαίου 

09211000-1 
Δοχείο 

4 lt 
6,00 25,00 150,00 36,00 186,00 

2 

Λάδι SAE 

15W-40 

κινητήρα 

πετρελαίου 

09211000-1 
Δοχείο 

4 lt 
12,00 25,00 300,00 72,00 372,00 

3 

Λάδι SAE 

15W-40 

κινητήρα 

βενζίνης 

09211000-1 
Δοχείο 

4 lt 
16,00 25,00 400,00 96,00 496,00 

4 Λάδι HD 68 09211000-1 
Δοχείο 

4 lt 
25,00 10,00 250,00 60,00 310,00 

5 Λάδι ATF 09211000-1 
Δοχείο 

4 lt 
6,00 15,00 90,00 21,60 111,60 

6 

Λάδι MIX για 

κηποτεχνικά 

μηχανήματα 

09211000-1 
Δοχείο 

1 lt 
30,00 8,00 240,00 57,60 297,60 

7 

Υγρά φρένου-

συμπλέκτη 

DOT-4 

09211000-1 
Δοχείο 

1 lt 
10,00 10,00 100,00 24,00 124,00 

8 
Βαλβολίνη 

80W-90 
09211000-1 

Δοχείο 

1 lt 
10,00 4,90 49,0 11,76 60,76 

9 
Αντιψυκτικό 

υγρό 
09211000-1 

Δοχείο 

1 lt 
30,00 4,00 120,00 28,80 148,80 

10 
AD BLUE 

EURO 4-5 
09211000-1 

Δοχείο 

20 lt 
12,00 30,00 360,00 86,40 446,40 

11 Γράσσο 09211000-1 
Δοχείο 

1 lt 
2,00 10,00 20,00 4,80 24,80 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Νοεβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ, στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου. 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, στις 25 Νοεβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ,. (λήξη παράδοσης προσφορών), στο 

Δημοτικό Κατάστημα Μεγανησίου, Τοπική Κοινότητα Κατωμερίου, Τ.Κ. 31083. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στον Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30 μ.μ. από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι 
συνεταιρισμοί που απασχολούνται με τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών. 
Αντίγραφο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου, τηλ.:26453 61322,  φαξ:26453 61319, αρμόδια 
υπάλληλος κ. Μπούρα Βασιλική. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Ειδικότερα, στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές 

ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση υγρών καυσίμων και διατηρούν 
πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται 

συστηματικά με την εμπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία 
ή περισσότερες Κατηγορίες και για μία ή περισσότερες Ομάδες, αλλά για το σύνολο όμως των  

ειδών και των ποσοτήτων της κάθε Ομάδας. 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

12 

Λάδι γενικής 

χρήσης για 

πολλαπλές 

εφαρμογές 

SAE Νο 30 

09211000-1 
Δοχείο 

20 lt 
8,00 32,00 256,00 61,44 317,44 

ΣΥΝΟΛΑ : 2.335,00 560,40 2.895,4 
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Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιλαμβάνει τα κάτωθι : 
1) ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Τ.Ε.Υ.Δ. (σύμφωνα με το Άρθρο 79, παρ.2 του Ν. 

4412/2016), το οποίο θα αναρτηθεί και στο site : www.meganisi.gov.gr του Δήμου Μεγανησίου. Οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, όπως αυτό έχει ορισθεί από την υπηρεσία. 
Αυτό αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986, ως προκαταρτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών, που εκδίδουν Δημόσιες Αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο συμμετέχων 
πλήρη τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 (παρ.1-2) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν (Mέρος ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού στο ΤΕΥΔ). 
β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 (παρ. 2) του Ν. 4412/2016 (Μέρος IV Κριτήρια 

επιλογής στο ΤΕΥΔ). 
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν το ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση-Υ.Δ. του Ν.1599/1986 ότι: 
α) Ότι έχουν λάβει γνώση την μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου καθώς και των 

σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τις αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα (σε περίπτωση μη συμφωνίας με 

κάποιον/ους από τους όρους αυτούς, οφείλει να το αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να αξιολογηθεί από 
την αρμόδια επιτροπή) 

β) θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των συστημάτων σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
την υπηρεσία. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή άλλου, 

μέχρι της παράδοσης αυτού. 

γ) παρέχεται χρόνος εγγύησης (από την παραλαβή του συστήματος υπογειοποίησης από την επιτροπή παραλαβής) 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

δ) κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή, θα 
επανορθώνεται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας    

ε) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (Η υποχρέωση του οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό). Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., ΙΚΕ και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΤΕΥΔ και Ν.1599/1986) θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις από τον προσωρινό μειοδότη στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. 
3) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 
α. ΦΕΚ σύστασης. 

β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού. 

γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας. 

δ. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της 

δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνον εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά (αν απαιτείται). 

Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται 

από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 
α. Αντίγραφο καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένες. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο. 
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Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προμηθευτή, που πρόκειται να 

εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρίες, ούτε να συμμετέχει χωριστά 
για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από 
μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 

υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο 

αμοιβής. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για 

κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην ένωση. 
Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει : 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του συστήματος που θα αφορά όλα τα τεχνικά στοιχεία στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά και πλήρως αναλυτικά 

τεχνικά σχέδια (τα εμπορικά - τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια - πιστοποιητικά, μπορούν να είναι 

στην Αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση).  

2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής.  

3. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών και προγράμματος συντήρησης.  

4. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης, που θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες.  

5. Κατάλογο πωλήσεων παρόμοιων συστημάτων στην Ελλάδα από τον Προμηθευτή, με το έτος 

παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα.   

6. Υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού του Δήμου στον 

χειρισμό και την συντήρηση. 

7. Για να εξασφαλίζεται ο Δήμος για την τεχνική  υποστήριξη, ο προμηθευτής, όταν δεν 

κατασκευάζει ο ίδιος τον προσφερόμενο εξοπλισμό,  πρέπει  να διαθέτει αποδεδειγμένα 

εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης – επισκευών, όπως και δικό του συνεργείο επισκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, το οποίο θα αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα (σχετική άδεια, 

νόμιμο ανταλλακτικό κ.λπ.). Εάν ο προμηθευτής κατασκευάζει ο ίδιος τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια συνεργείου. Επίσης επιθυμητό είναι να 

επισυναφθεί αντίγραφο, μίας τουλάχιστον σύμβασης συντήρησης – επισκευής ίδιου τύπου με το 

προσφερόμενο σύστημα εφόσον υπάρχει.  

8. Εγχειρίδιο λειτουργίας – συντήρησης. 

9. Τεχνικό εγχειρίδιο ή αναλυτική τεχνική περιγραφή με αντίστοιχα σχέδια καθώς και στοιχεία των 

βασικών επιμέρους μερών του συστήματος. 

10. Δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι τα προσκομιζόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα 

από τον προμηθευτή, αφορούν το προσφερόμενο σύστημα, όταν ο προμηθευτής δεν 

κατασκευάζει ο ίδιος το προσφερόμενο σύστημα. 

11. Πιστοποιητικό ISO 9001 και επιθυμητά εφόσον υπάρχουν Πιστοποιητικά ISO 14001 και 18001 

του προμηθευτή και του κατασκευαστή. 

12. Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) του κατασκευαστή του προσφερόμενου συστήματος. 

 
Γ. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει : 
Την Οικονομική Προσφορά, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς, που συνοδεύει τη διακήρυξη. Θα αναγράφεται αναλυτικά η συνολική προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. 

Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής. 
Τα δημόσια έγγραφα μπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα 
μπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, που έχουν προηγουμένως 
μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια 

δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, 
β). Στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και αυτές φέρουν 

ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε 
συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των προμηθειών και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, 

η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, 

ζ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 
μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας, 

η) τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 
θ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ι) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και  

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 
Οι Υπηρεσίες του Δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου 

να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, 
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). 

 
 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινίσεις 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

19PROC005846856 2019-11-13



διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις 
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. 
8.2 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες. 
8.3 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα μαζί με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγανησίου, 

Τοπική Κοινότητα Κατωμερίου, Τ.Κ. 31083., προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.  
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης 

προσφοράς. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η  εγγύηση  συμμετοχής και  τα  

τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς.  Τα οικονομικά  στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Καλά σφραγισμένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου  έξω  από  αυτόν θα  αναγράφονται 

ευκρινώς µε κεφαλαία  γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της 
παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για  τα  συγκεκριμένα  και  

µόνο  είδη  σε  ευρώ.  Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, 

μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή των προσφερομένων ειδών, 

µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 

 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 

στον Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:30 μ.μ. από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι 

συνεταιρισμοί που απασχολούνται με τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών. 
Αντίγραφο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου, τηλ.:26453 61322,  φαξ:26453 61319, αρμόδια 
υπάλληλος κ. Μπούρα Βασιλική. 
8.4 Τιμές 

Οι τιμές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιμα θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 
είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα 
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 
θέρμανσης). 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το 

ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Για τα ελαιολιπαντικά η τιμή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί με γνώμονα τον ενδεικτικό 
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προϋπολογισμό και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Δηλαδή μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα 

καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα ελαιολιπαντικά. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές 

προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

 
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που 

προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές για το σύνολο ή για μεμονωμένο Τμήμα ή Ομάδα του 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας 
 
8.5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεγανησίου, με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 
Υπογράφονται από τον ίδιο και  απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί και 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 

Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας 

του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί µε 

έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο 
όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη  και  του  παραπάνω  χρονικού  

ορίου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο 

μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

 
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών  κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση 
των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει 

σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αριθμούνται από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια 

αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και θα την γνωστοποιήσει 

στους συμμετέχοντες στο διαγωνισµό. 

Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. 
Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών. 
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Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται 
σφραγισμένη στον προσφέροντα. 

Η µη τήρηση των οριζόμενων στις ανωτέρω παραγράφους επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισμένους φακέλους που 
περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης. 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους 
επαναφέρονται, για όσες  προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την αποσφράγισή 

τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις 

προσφερθείσες τιµές. 

 
ΆΡΘΡΟ 12 

Παραλαβή  και Αξιολόγηση προσφορών 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της 
προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για 
να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο 

αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα. 
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών. 

 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η 
οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

6.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 
 

 

 
ΆΡΘΡΟ 13 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισµού  
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.  

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 
ΆΡΘΡΟ 14 

Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισμός 

να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το 

αποτέλεσµά του. 
 

ΆΡΘΡΟ 15 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Μεγανησίου, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Μεγανησίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή. 

 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

την Οικονομική Επιτροπή. 

 
ΆΡΘΡΟ 16 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της 

παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).  

2.  Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του 

άρθρου 7.   

3.Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 
ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

   4. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

   5. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ.1α του άρθρου 10. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και 
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στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά 

πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. Από τα 
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο 

ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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 την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης.(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου 

Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους). 

6. Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 10, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 10 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

7. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 

διαγωνισμού. 
8.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη 

δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και 

τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
10. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

  11. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση 

υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν 

συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 
ΆΡΘΡΟ 17 

Λόγοι αποκλεισμού 
 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 

του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 
οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1και 2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1  μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
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6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 

ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 
 

 

 
ΆΡΘΡΟ 18 

 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , μαζί με το αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο (άρθρο 105 Ν.4412/2016) όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος Μεγανησίου δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  
3. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, 

και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 19 
Σύμβαση 

Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση, καταρτίζεται από τον Δήμο Μεγανησίου σχετική Σύμβαση  η οποία ρυθμίζει όλες τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής, η Σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο και πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ. Εκ 

μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του, ο οποίος μονογράφει επίσης 
και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Επιπλέον, η Σύμβαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ όπου και 

λαμβάνει αριθμό ΑΔΑΜ. 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και στην προσφορά του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την 

κατακύρωση Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων. Η 
Σύμβαση θα περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Επιπλέον,  θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

Α Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης,  

Β Τα συμβαλλόμενα μέρη, 
Γ Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα, 

Δ Την τιμή, 
Ε Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής των ειδών, 

Στ Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, 

Ζ Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
Η Τις προβλεπόμενες ρήτρες, 

Θ Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, 
Ι Τον τρόπο πληρωμής, 

Ια Τις διατάξεις εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και 
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δεν ρυθμίζονται με 

την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου.  
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Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Α.Α. 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Τυχόν τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της 

σύμβασης (άρθρο 132 του Ν.4412/2016) . 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
α)Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της σύμβασης. 

β)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ)Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν  τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις  

δ)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 20 

 
Παραλαβή των υλικών 

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή και σε χώρο που θα 

ορίζεται κατά περίπτωση από τις αναθέτουσες αρχές. 
Συγκεκριμένα : 

Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στις δεξαμενές των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός δύο (2) ημερών από τη ζήτησή του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

να τροφοδοτεί με πετρέλαιο θέρμανσης τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας. 

Β. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές δεν θα απέχουν περισσότερο από 5 χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου και θα πληρούν 

όλους τους όρους ασφαλείας με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί οχήματα 
με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας. 

 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα 

µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών σε ότι αφορά τον 

∆ήµο, και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νοµοθεσία για τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται µέσα στον 

καθοριζόμενο από τη σύµβαση χρόνο. 
Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα  το  ∆ήµο  για  την  ηµεροµηνία που  προτίθεται  να  παραδώσει  το  

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία 

που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 
Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική 

παραλαβή µέσα στην προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου ή των Νοµικών Προσώπων και 
εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή των ∆ιοικητικών Συµβουλίων µε βάση µόνο το 

θεωρηµένο από το ∆ήµο ή τα Νοµικά Πρόσωπα αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
στο ∆ήµο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 19 

Χρόνος παράδοσης 
Η παράδοση των καυσίµων και ελαιολιπαντικών στα οχήµατα του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων θα γίνετε 

περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από τα αρµόδια όργανα των φορέων. Ο ανάδοχος 
οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, από την στιγµή που λαµβάνει την εντολή από τον κατά περίπτωση φορέα, να τον 

εφοδιάζει µε την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίµων και λιπαντικών. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 20 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

 

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμων παραδοθέντων συστημάτων 

υπογειοποίησης, χωρίς ΦΠΑ.   
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των 

συστημάτων υπογειοποίησης, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 
για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

Ένωσης.  
 

 
 

ΆΡΘΡΟ 21 

 
Απόρριψη συµβατικών  υλικών – αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας, µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε  άλλα  που  να  είναι  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της  σύµβασης  µέσα  

σε  τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 

του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι 

µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και 

ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν 

ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από την έκδοσή της για  την  επιστροφή των  απορριφθέντων υλικών  και  την  παραλαβή  τους  

από  τον προµηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο 

στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα 

απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν 

των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή 

των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της 

προθεσµίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση 

αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από  τον  ανάδοχο τα  

επιστρεφόμενα υλικά,  πέραν του προστίµου, τα  υλικά  εκποιούνται  ή  καταστρέφονται  κατά  την  κρίση  

του  ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί 

απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα 

χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο ∆ήµος µπορεί να προβεί 

στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής  αξιολόγησης,  

µπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προµηθευτή  των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα 

καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 22 

Κήρυξη προµηθευτή  έκπτωτου 

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

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

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον 

δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
ΆΡΘΡΟ 23 
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Τρόπος Πληρωµής 
 

Οι πιστώσεις για την πραγματοποίηση των πληρωμών βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα 

ξεχωριστά. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή 

των υπό προμήθεια υλικών, που θα παραλαμβάνεται τμηματικά, με βάση τα 

πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε φορέα 

χωριστά. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Από την πληρωμή 

του αναδόχου θα παρακρατηθεί επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών ο προβλεπόμενος φόρος 4% 

Επίσης θα γίνει και κράτηση 0,06% για την  E.A.A.ΔΗ.ΣΥ. Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3% 

και σε ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου (ΥΑ 5143/2014 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 

. 

Στις προμήθειες καυσίμων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). Δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή οι προμήθειες 

των καυσίμων για τα μηχανήματα έργου καθώς και όλες οι προμήθειες καυσίμων που ανατίθενται με 

διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση. 
 

ΆΡΘΡΟ 24 
Άλλα στοιχεία 

 

Ο  ∆ήµος  θα  κάνει αποδεκτές και προσφορές  που  αναφέρονται ή στο σύνολο των καυσίµων και 

λιπαντικών ή µόνο στα καύσιµα και µόνο στα ελαιολιπαντικά (αλλά για το σύνολο της ποσότητας).   

Επίσης γίνονται δεκτές προσφορές  που  αφορούν  συγκεκριµένα  Νοµικά  Πρόσωπά. 

Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τις ποσότητες που αναφέρονται 

στην διακήρυξη. 
ΆΡΘΡΟ 25 

Κανόνες Δηµοσιότητας  της Διακήρυξης 
1. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
2. Η διακήρυξη αυτής θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημαρχιακού καταστήματος. 

3. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.meganisi.gov.gr  

 

                                                                                      

 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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