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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Πρέβεζα,   07 - 12 - 2015 

Αρ. Πρωτ. : 123964 / 3811 

Αρ. ∆ιακήρυξης:  13 / 2015 

Ταχ. ∆/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο   
Fax 
E-mail            

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Σπηλιάδου 8 
48 100 
Αν. Ναστούλη 
26823 60291 
26820 27195 
a.nastouli@php.gov.gr 

 

 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Α/Α Συστήµατος: 19415 
 
Ανοικτού ∆ιεθνή Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής  Ενότητας Πρέβεζας και των 

Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της». 
 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής 
Αποστολής για δηµοσίευση στην                                    
Επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών                             

Κοινοτήτων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον 
Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 

 

08 ∆εκεµβρίου 2015 

 

11 ∆εκεµβρίου 2015 

 

11 & 12 ∆εκεµβρίου 2015 

 

 
Ηµεροµηνία Ανάρτησης  

στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης                          
στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 

www.eprocurement.gov.gr 
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) 

Ηµεροµηνία Ανάρτησης στη ∆ια-
δικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
(Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) 

11 ∆εκεµβρίου 2015 

 

11 ∆εκεµβρίου 2015 
 

 

 
Ηµεροµηνία Έναρξης 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών 
 

12 - 01 - 2016 

 
Ηµέρα 

 
Τρίτη 

 
Ώρα 

 
15:00 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Υποβολής των  

Προσφορών 

18 - 01 - 2016 

 
Ηµέρα 

 
∆ευτέρα 

 
Ώρα 

 
15:00 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής   
Αποσφράγισης 
των Προσφορών 

25 - 01 - 2016 

 
Ηµέρα 

 
∆ευτέρα 

 
Ώρα 

 
10:00 

 
∆ικτυακός Τόπος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Προσφοράς: 
 

∆ιαδικτυακή Πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗ∆ΗΣ 

Προϋπολογισθείσα  πίστωση συµπερι-
λαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

233.684,15 € 
Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 1511 και 1512 

∆ιάρκεια: 
 

01-01-2016 έως 31-12-2016   

 
Παραρτήµατα της διακήρυξης: 

                    
Α, Β, Γ, ∆ και Ε 

Τόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

Κεντρικό κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (∆/νση: Σπηλιάδου 8 – Πρέβεζα) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΑΔΑ: 65ΕΕ7Λ9-9ΝΛ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος  
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπη-
ρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νοµικών Προ-
σώπων χωρικής αρµοδιότητάς της».  

Είδος ∆ιαδικασίας Ανοικτός ∆ιεθνής µειοδοτικός ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός. 

∆ιάρκεια της προµήθειας  Από 01-01-2016 έως 31-12-2016.  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 189.987,11 €  (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) 

Κριτήριο επιλογής του 
 Αναδόχου 

α. Για τα υγρά καύσιµα: Η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (υψηλό-
τερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή λια-
νικής πώλησης του είδους). 
β. Για τα λιπαντικά: Η χαµηλότερη, συνολικά, προσφερόµενη τιµή. 

Χρηµατοδότηση Κ.Α.Π.  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Αντικείµενο Σύµβασης 
µε βάση το κοινό λεξιλόγιο  
για τις δηµόσιες συµβάσεις 

Κωδικοί CPV     
• 09132100-4 (Αµόλυβδη βενζίνη) 
• 09134100-8 (Πετρέλαιο ντίζελ) 
• 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρµανσης) 
• 09211000-1 (Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα) 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης 
Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  και  από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ http://www.preveza.gr   

Προθεσµία για υποβολή  
∆ιευκρινήσεων επί των όρων 
της ∆ιακήρυξης 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 2 της παρούσης. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τό-
πο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογρα-
φή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται 
από εγγεγραµµένους παρόχους. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των  προθεσµιών του άρθρου 
2 της παρούσης δεν εξετάζονται. Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικ/κού – Οικον/µικού θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά 
σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν,  εντός του διαστήµατος που 
αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί 
στο Σύστηµα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, µέσω 
του Συστήµατος, στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού της Π.Ε. Πρέβεζας. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε ο-
ποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέ-
ρους της Υπηρεσίας. 

Τρόπος Υποβολής                                             
Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει 
η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013), στο Π.∆. 
60/07  και συµπληρωµατικά στο Π.∆ 118/07. 
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισµό και που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκοµίζο-
νται και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πι-
στοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρε-
σία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά 
(άρθρο 3). 
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Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

   Έχοντας υπόψη: 

1)  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), όπως  τροποποιήθη-
κε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

2)  Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως 
ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α’/94), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ι-
σχύει, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις. 

4) Τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και 2362/1995, «προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και 
Ν.Π.∆.∆. και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, συµπληρω-
θεί και ισχύουν. 

5) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., όπως ισχύει. 

6) Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07), 
όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 199 παρ. 2 εδ. ε΄ & 201 του ν. 
4281/2014 και την υπ’ αριθµ. Π1/4232/12-9-2007 εφαρµοστική εγκύκλιό του. 

7) Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997), όπως ισχύει. 

8) Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-
8-2010], περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/95, για 
τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλε-
ση έργων». 

9)  Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

10)  Τις διατάξεις της από 12-12-2012 (ΦΕΚ 240/Α/2012) Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄18) και την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών µε θέµα: «Ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών προµηθειών των ∆ή-
µων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυ-
µάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
µού». 

11)  Την υπ’ αρ. Π1/241/27.1.2014 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα: «Τροποποίηση 
της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 
σχετικά µε την εξαίρεση των ειδών αµόλυβδης βενζίνης, µολυβδούχου βενζίνης, πετρελαίου 
ντίζελ και λιπαντικών ελαίων από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. (Φ.Ε.Κ. 156/Β/29-1-2014). 

12)  Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-
11-2005) και όπως ισχύει. 

13)  Την υπ΄αριθµ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ.1637/Β/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005», όπως τροποποιήθηκε 
µε το ν. 3414/2005 και όπως ισχύει. 

14)  Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό τύπο & άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007). 

15)  Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04-09-2009). 

16)  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνει-
ας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

ΑΔΑ: 65ΕΕ7Λ9-9ΝΛ
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17) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), κα-
θώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – 
Γενική ∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί Λειτουργίας του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

18) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26-03-2014), περί ∆ιοικητικών Απλουστεύσε-
ων – Καταργήσεων, Συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

19)  Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-04-2014), περί επειγου-
σών ρυθµίσεων, αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

20)  Τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 11 (Άρθρα 129-135) του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-
06-2014), περί αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιου λογιστικού και άλλων διατάξεων. 

21)  Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί µέτρων 
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικών θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλων διατάξεων (Φ.Ε.Κ. Α’ 160/08-08-2014). 

22)  Την απόφαση Υπ. Επικρ. 13289/07.08.2015 (Φ.Ε.Κ.1716/Β/17.08.2015) 
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έ-
χουν την δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

23) Της αριθµ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χηµείου του κράτους «Προδιαγραφές 
και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

24)  Την αριθµ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγ-
χου πετρελαίου θερµάνσεως», όπως τροποποιήθηκε, µε την αριθµ. 460/2009/10 (Φ.Ε.Κ.67 
Β’/28-01-2010) Κ.Υ.Α. και ισχύει. 

25) Της αριθµ. 316/2010 (Β/501) απόφασης του Γενικού Χηµείου του κράτους «Προδιαγραφές 
και µέθοδοι ελέγχου βενζίνης αµόλυβδης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26)  Το Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-4-2014). 

27)  Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και δια-
δικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

28)  Τη µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο, µε θέµα «Ενηµέρωση 
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

29)  Το άρθρο 46 του Ν. 3801/04-09-2009 «Πληρωµή ∆απάνης ∆ηµοσίευσης». 

30) Το Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και λοιπές ∆ιατάξεις» 

31) Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συ-
µπληρώθηκε και ισχύει». 

32) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (Φ.Ε.Κ. Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της 
∆ιοίκησης». 

33) Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/13 «Καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπο-
ρικές συναλλαγές» προσαρµογή στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011. 

34) Την αριθµ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3400/Β/20-12-12) «Ρύθµιση ειδικό-
τερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσί-
ων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
& ∆ικτύων». 

35) Την αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Φ.Ε.Κ. 1317/Β) «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό δηµό-
σιο έγγραφο». 
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36) Την αριθµ. Φ2-1617/2010 (Φ.Ε.Κ. 1980/Β) Κ.Υ.Α. «∆ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατά-
στασης και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα 
πρατήρια υγρών καυσίµων, απαιτήσεις συµµόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και δια-
σφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

37) Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

38) Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πρέβεζας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της. 

39) Το αρ. Φ23/3201/28-07-2015 έγγραφο του ΤΕΙ Ηπείρου µε την αρ. 110057/09-07-2015/Β2 
συνηµµένη σ’ αυτό απόφαση περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και το αρ.12/22-7-2015 Πρακτικό Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου. 

40) Το αρ. πρωτ. 500/21-01-2015 έγγραφο του ΟΑΕ∆ µε την αρ.35/02/13-01-2015 συνηµµένη 
σ’ αυτό απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.  

41) Το αρ. πρωτ. 7501/22-10-2015 έγγραφο του ΙΚΑ Υποκ/µα Πρέβεζας, σύµφωνα µε το οποίο 
ο ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης θα διενεργηθεί από την Κεντρική 
∆/νση Προµηθειών του ΙΚΑ.  

42) Την ενιαία µελέτη για την προµήθεια πετρελαιοειδών για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβε-
ζας και των νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της (Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Παρ. Πρέβε-
ζας - ΟΑΕ∆ ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ), τµηµατοποιηµένη ανά φορέα και είδος καυσίµου. 

43) Την υπ’ αριθµ. 2/72/19-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, περί συγκρότησης και ορισµού των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνι-
σµών Προµηθειών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την ε-
κτέλεση του Προγράµµατος Προµηθειών, έτους 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβε-
ζας. 

44) Την αριθµ. 28/1592/23-10-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Η-
πείρου, περί έγκρισης δαπάνης για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

45)  Τις αριθµ. πρωτ. 109438/3348/29-10-2015 και 109439/3349/29-10-2015 αποφάσεις ανά-
ληψης υποχρέωσης µε α/α καταχώρησης 496/30-10-2015 και 495/30-10-2015, (Ειδ. Φορέ-
ας 072 - ΚΑΕ 1511 και 1512) αντίστοιχα. 

46) Το αρ. 2/25765/0026/23-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.), σύµφωνα 
µε το οποίο για την ανάθεση προµηθειών - υπηρεσιών από τις Περιφέρειες που αφορούν 
οµοειδή προϊόντα, εφόσον ο προϋπολογισµός (αθροιστικά λογιζόµενος, για το σύνολο των 
Π.Ε.) εµπίπτει στα όρια εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου (Π.∆. 60/2007), πρέπει να ακο-
λουθηθεί η οριζόµενη από τις σχετικές διατάξεις διαδικασία (διεθνής διαγωνισµός). 

47) Την αρ. πρωτ. 119185/3645/25-11-2015 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της 

Π.Ε. Πρέβεζας περί µαταίωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισµού προµήθειας καυ-
σίµων έτους 2016 που προκηρύχθηκε µε την αριθµ. 12/2015  (α/α συστήµατος: 18231) δια-
κήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας και την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή µειοδοτικού ηλε-
κτρονικού διαγωνισµού. 

48) Την αριθµ. 32/1803/26-11-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Η-
πείρου, περί µαταίωσης του ως άνω ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισµού προµήθειας 
καυσίµων έτους 2016 που προκηρύχθηκε µε την αριθµ. 12/2015  (α/α συστήµατος: 18231) 
και έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και των Νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της και έγκρισης των όρων 
της διακήρυξης του διαγωνισµού.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
 Ανοικτό ∆ιεθνή µειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την 

ανάδειξη προµηθευτών υγρών καυσίµων και λιπαντικών, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2016 

µέχρι 31-12-2016, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισµoύ 189.987,11 € χωρίς Φ.Π.Α., ή 
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233.684,15 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας και Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης και µε κριτήριο 

κατακύρωσης:  

α. Για τα υγρά καύσιµα τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό 

έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους). 

β. Για τα λιπαντικά τη χαµηλότερη, συνολικά, προσφερόµενη τιµή.  

 
 

Τα προς προµήθεια είδη διακρίνονται σε τρείς Οµάδες Α, Β και Γ, ως ακολούθως: 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) 

ΟΜΑ∆Α Υπηρεσία Είδος 
Ποσότητα  
Είδους  

(σε Λίτρα) 

Προϋπολο-
γισθείσα 
Αξία ανά 
λίτρο 

Συνολική  
Προϋπολο-
γισθείσα Αξία  

Οµάδας 

Κωδικός CPV 

Π.Ε.  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 17.000 0,810 

Τ.Ε.Ι.  
ΗΠΕΙΡΟΥ  
(Παρ. Πρέβεζας) 

5.350 0,810 A 

Π
ετ
ρ
έλ
α
ιο

 Θ
έρ

-
µ
α
ν
σ
η
ς 

ΟΑΕ∆ ΚΠΑ  
   ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 

800 0,810 

18.751,50 09135100-5 

Πετρέλαιο Κίνησης 145.550 1,123 09134100-8 

Β 

Κ
α
ύ
σ
ιµ
α

 
Κ
ίν
η
σ
η
ς 

Π.Ε.  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Βενζίνη Αµόλυβδη 

(απλή) 15.000 1,432 

184.932,65 
09132100-4 

Λάδια Κινητήρα 4.300   

Λάδια Συστήµατος  
µετάδοσης κίνησης 

1.200   

Λάδια Υδραυλικού  
συστήµατος 

3.000   

Λάδια Οδοντωτών 
τροχών και αξόνων 

700   

Γ 

Λ
ιπ

α
ν
τι

κ
ά

 

Π.Ε.  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Γράσο λιπάνσεως 300   

30.000,00 09211000-1 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   233.684,15 

 
Ο ανωτέρω ενδεικτικός προϋπολογισµός των υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης - πετρέ-

λαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη προέκυψε µετά την επικαιροποίηση των στοιχείων της µελέτης 

µε βάση τη µέση λιανική τιµή πώλησης των ανωτέρω ειδών, όπως αυτή αναφέρεται στο µε αρ. 

πρωτ. 1593/26-10-2015 εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών (αφορά τιµές που διαµορφώθηκαν την Παρα-

σκευή 16η Οκτωβρίου 2015) που εκδόθηκε από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Α-

νάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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1. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλε-

κτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία, τουλάχιστον σαράντα 
(40) ηµερών [Άρθρο 32 § 5 & 6 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16-03-2007)] από την ηµεροµηνία 
αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (08-12-2015). 

 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υ-

ποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τε-

χνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσί-

ων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή 

την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρε-

σιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία 

αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλε-

οµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή 

και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη 

νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή α-

ποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προ-

θεσµίας κατάθεσης προσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Πρέβεζας, στο εξής Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και την αρµόδια επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυ-

γών του Ν. 3886/2010 της Π. Ε. Πρέβεζας, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, στην 

περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωµοδοτούν προς την 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η οποία λαµβάνει 

τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε 

µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  , 

του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
12 - 01 - 2016 

και ώρα 15:00 

18 - 01 – 2016 

και ώρα 15:00 

25 - 01 - 2016 

και ώρα 10:00 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά κοινή προσφορά 

γ) Συνεταιρισµοί 

δ) Κοινοπραξίες Προµηθευτών 

που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λει-

τουργούν νόµιµα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθε-

σία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και 

έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό 

µε την οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργα-

νισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997. 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιο-

δοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Κατά τα λοιπά για 

την προσφορά ενώσεων προµηθευτών, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 

7 του Π.∆. 118/2007. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκει-

µένου να υποβάλουν προσφορά. H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την 

επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο 

µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβα-

σης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο για την εκτέλεση της προµήθειας. 

 

2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 

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 υπο-

χρεώσεις. 

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 α-

φορά 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. 
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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 Συµβου-

λίου. 

iii.  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµι-

κών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv.  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδη-

γίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστη-

ριότητες. 

 

 

2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέ-

χοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι 

ως εξής: 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο-

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

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµά-

των. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προ-

γραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συ-

µπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιού-

νται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γί-

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

Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προ-

µηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιού-

νται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

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

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

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβά-

σεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρ-

τηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα µε τους 

προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώ-

ο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο 

ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά, µέσω του 

Συστήµατος. 
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Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 

µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προ-

βαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληρο-

φορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της 

προθεσµίας άσκησης της ένστασης της παρ.2 περ. α του άρθρου 15 του Π.∆.118/07, αυτές παρέ-

χονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περί-

πτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πλη-

ροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της 

προθεσµίας άσκησης της ένστασης της παρ.2 περ. α του άρθρου 15. του Π.∆. 118/07, χωρίς ο 

προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου  διαγωνι-

σµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζο-

νται. 

 

3. ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα α-

ναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-

µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)», στο Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά 

στο Π.∆.118/2007. 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 

Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υπο-

ψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί 

µε την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf  σύµφωνα µε το 

Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Ε-

θνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.∆Η.Σ) τα ∆ικαιολογητικά του ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄. 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περί-

πτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητι-

κά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και α-

παιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προ-

θεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς. 

 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτε-

λούν το περιεχόµενο του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»),  θα γίνε-

ται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέ-

ρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα - δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα 

σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί τον διαγωνισµό, δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-

ΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος της διακήρυξης. 

δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης αυτών. 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφο-

νται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της). 

 

Β. Στον ίδιο (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβά-

νονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµ-

µένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλε-

κτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή .pdf. 

Μαζί µε την τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ-

που .pdf και προσκοµίζει (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) κα-

τά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, τα ακόλουθα δι-

καιολογητικά: 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

η οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της 
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καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα δηλώνεται  κατά πε-

ρίπτωση ότι: 

Α.  Η ποιότητα, οι προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των υγρών καυσίµων 

που προσφέρονται και οι µέθοδοι ελέγχου αυτών, πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και 

τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους, είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων και 

καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της πα-

ρούσας ∆ιακήρυξης. 

Β.  Να δηλώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επιπλέον τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται σε κάθε προσφορά πρέπει να περιλαµβάνονται στα 

αντίστοιχα prospectus (ή αντίγραφα αυτών), τα οποία η κάθε εταιρεία προσφοράς είναι υπο-

χρεωµένη να υποβάλλει σε έντυπη µορφή. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφο-

ρά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπο)φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµ-

βάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογε-

γραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα πα-

ράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α (Πετρέλαιο Θέρµανσης) και Β (Καύσιµα κίνησης), επειδή το 

ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόµη τη δυνατότητα καταχώρησης ποσο-

στού έκπτωσης, όπως προβλέπεται ανωτέρω (άρθρο 63 Ν. 4257/2014) και για λόγους σύγκρισης 

των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφο-

ράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν - αντί για ποσοστό % - την τελική 

τιµή προσφοράς σε ευρώ. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικο-

νοµικής προσφοράς του συστήµατος οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, ως τιµή προσφοράς, 

την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει: 

α) είτε µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης (ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης 

διαµορφούµενης λιανικής τιµής των ειδών που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 

τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος, 

β) είτε µετά την προσαύξηση του ποσοστού της έκπτωσης (αν είναι αρνητικό - σύµφωνα µε 

το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 - ποσοστό έκπτωσης) πλέον της µέσης διαµορφούµενης λια-

νικής τιµής που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυ-

ξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
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Ως Τιµή Αναφοράς θα χρησιµοποιηθεί το ένα ευρώ – δηλαδή € 1,000 – ώστε να αποτυπωθεί 

έµµεσα το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. 

Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των Προσφορών: 

Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) για Πετρέλαιο Θέρµανσης : =1,000 

Τιµή  Αναφοράς (Τ.Α.) για Βενζίνη Αµόλυβδη Απλή : =1,000 

Τιµή Αναφοράς (Τ.Α.) Πετρελαίου Κίνησης : = 1,000 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητεί-

ται από τη ∆ιακήρυξη) 3% για το Πετρέλαιο Θέρµανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικο-

νοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς Τ.Α. – (Τ.Α. x 0,03) = 

1,000 – (1,000 x 0,03) = 1,000 – 0,030 = 0,970. 

 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2%, τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οι-

κονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς Τ.Α. + (Τ.Α. x 0,02) 

= 1,000 + (1,000 x 0,02) = 1,000 + 0,020 = 1,020. 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για τις οµάδες Α 

και Β, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος (το ηλεκτρονικό 

σύστηµα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόµη τη δυνατότητα καταχώρησης ποσοστού έκπτω-

σης), ο προσφέρων θα επισυνάψει, ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf , ψηφιακά υπογε-

γραµµένο, το υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς (ΚΑΥΣΙΜΩΝ), κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της 

παρούσης. 

Για την ΟΜΑ∆Α Γ (Λιπαντικά): στην Οικονοµική Προσφορά του συστήµατος αποτυπώνεται η 
συνολική τιµή προσφοράς για το σύνολο της οµάδας. Ο προσφέρων θα επισυνάψει, ξεχωρι-
στό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf , ψηφιακά υπογεγραµµένο, το υπόδειγµα της Οικονοµικής 
Προσφοράς (ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ), κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσης, στο οποίο θα αναγράφονται 
τόσο οι επί µέρους προσφερόµενες τιµές ανά είδος και ανά λίτρο, όσο και η συνολική τιµή προ-
σφοράς για το σύνολο της οµάδας. 

Επισηµαίνεται ότι µπορούν να υποβληθούν προσφορές για µία Οµάδα (π.χ. Α, Β ή Γ) ή για 

περισσότερες Οµάδες και αφορούν το σύνολο της ποσότητας των ειδών της κάθε Οµάδας 

και όχι µέρος αυτών. 

Ειδικότερα, η προσφορά για τα καύσιµα κίνησης και η κατακύρωση θα λάβει χώρα και για 

τα δύο είδη (πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη) σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα κα-

λύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων και των δύο ειδών καυσίµων κίνησης θα απορρίπτο-

νται ως απαράδεκτες. 

Αντίστοιχα για τα λιπαντικά η κατακύρωση θα λάβει χώρα και για τα πέντε επιµέρους είδη 

σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων ό-

λων των ειδών λιπαντικών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα καύσιµα κίνησης, λόγω των διαφορετικών ποσοτήτων και των 

διαφορετικών τιµών για κάθε είδος, η χαµηλότερη τιµή θα προσδιορισθεί συνολικά και για 
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τα δύο είδη και το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισµού των καυσίµων 

κίνησης. 

Αντίστοιχα για το πετρέλαιο θέρµανσης η προσφορά και η κατακύρωση θα λάβει χώρα για 

τις απαιτούµενες ποσότητες όλων των Ν.Π.∆.∆. σε έναν προσφέροντα. 

Για τα Λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή θα προσδιορισθεί συνολικά για όλα τα είδη και το 

αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 

συνολικά τιµή προσφοράς για το σύνολο της οµάδας. 

 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 

 Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ήτοι:  

α. Για τα υγρά καύσιµα (Οµάδες Α και Β): Η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (υψηλότερο επί 

τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του είδους). 

β. Για τα λιπαντικά (Οµάδα Γ): Η χαµηλότερη, συνολικά, προσφερόµενη τιµή.  

 Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%) για τα υγρά καύσιµα, υπολογίζεται στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά, µέση τιµή πώλησης εκάστου είδους, την ηµέρα παράδοσής του και 

που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. Το ανωτέρω 

ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του 

Ν. 4257/2014. 

Η νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λαµβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιµών 

Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Πρέβε-

ζας, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

 Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη. 

 Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την προσφερόµενη έκπτωση, επί της τιµής της κάθε κατη-

γορίας, στον προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (Οµάδες Α και Β) 

ή τη συνολικά χαµηλότερη τιµή (Οµάδα Γ), κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα ανωτέρω. 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, έκαστο νοµικό πρόσωπο υ-

πογράφει συµφωνητικό µε τον/τους ανάδοχο/ους, για τα είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται 

γι΄ αυτό. 

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 25-01-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβά-

σεων και διαδικασιών. 
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονι-

κών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», καθώς επίσης και των φα-

κέλων που περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετο-

χής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµε-

νων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδι-

κασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προ-

σφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφο-

ράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρ-

χή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κρι-

τήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
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• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνι-

σµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρα-

τούν στην αγορά. 

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 

βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλό-

τερη τιµή. 

• Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες 

µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή ακολου-

θείται, από την αρµόδια επιτροπή, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Π.∆. 

118/2007. 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η 

οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

 

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέ-

πεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) ∆ικαστική 

προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών 

Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ., εφόσον υπάγεται στο πεδίο 

εφαρµογής του ανωτέρω Νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α΄ 51), µέσω του 

συστήµατος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο µε µορφή αρχείου .pdf  , το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλο-

νται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf  και προ-

σκοµίζονται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία ή 

βάσει του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιο-

λόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικα-

σιών της  Αναθέτουσας Αρχής. 

 

9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

 Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, 

που είναι δυνατό να απαιτηθεί, συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, η οποία και είναι η συµ-

βατική γλώσσα, τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισµού όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του 

έργου. 

 Το µοναδικό νόµισµα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προσφο-

ράς στο διαγωνισµό, του συµβατικού τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής του Ανάδοχου, είναι 

το ΕΥΡΩ. 
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10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα είδη που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, είναι τα εξής: 

• Πετρέλαιο θέρµανσης 

• Πετρέλαιο κίνησης 

• Βενζίνη Αµόλυβδη (απλή) 

• Λιπαντικά 

 Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις 

ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις περί καυσίµων, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους 

και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων. 

 Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χηµικές αναλύ-

σεις, προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προµήθεια καυσίµων. 

 Η ποιότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται στο ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της παρούσης. 

 

11. ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

        Τα προς προµήθεια καύσιµα και λιπαντικά θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα 

ισχύος της σύµβασης, ανάλογα µε τις ποσότητες που απαιτούνται, µία ηµέρα µετά την λήψη του 

σχετικού δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εµπόριο, που 

θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας.  

2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλλο-

νται κάθε φορά, ως κατωτέρω: 

� Πετρέλαιο θέρµανσης: Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά και α-

νάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 31-12-

2016, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε 

ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και µέσα σε χρονικό διάστηµα 48 ωρών από την ειδοποί-

ηση. 

� Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη: Η παράδοση των καυσίµων κίνησης, θα γίνεται στους χώρους 

εργασίας των  µηχανηµάτων έργου ή στο πρατήριο καυσίµων του µειοδότη, κατά την από-

λυτη κρίση της υπηρεσίας. 

� Λιπαντικά: Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στους εκάστοτε χώρους εργασίας των 

µηχανηµάτων έργου ή σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η ευ-

θύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται 

σε κάθε νοµικό πρόσωπο µε µέριµνα των ιδίων κατά τις κείµενες διατάξεις. 

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των καυσίµων και λιπαντι-
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κών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π∆ 118/2007. 

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων και αποστο-

λή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει 

καύσιµα, που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά µε καθυστέρηση, η υπηρεσία µπορεί να 

προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά µεταξύ της συµ-

βατικής τιµής και αυτής του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγι-

νε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προµηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα 

γίνεται µε σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες µπορεί να προτεί-

νει/επιβάλλει η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κατά του 

προµηθευτή, για τον ίδιο λόγο. 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας του 

προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό που 

εκφεύγει από τον έλεγχό του. 

 

12. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωµή των δικαιούχων θα γίνεται από πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2016, των ενδιαφεροµένων υπηρεσιών (οι κωδικοί των Ν.Π., που θα επιβαρύνονται από τις 

επιµέρους συµβάσεις, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ανά νοµικό πρόσωπο), µε χρηµατικά 

εντάλµατα, τµηµατικά, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή και βεβαίως ύστερα από 

την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών. 

 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 
(Παράρτ. Πρέβεζας) 

ΟΑΕ∆  
ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ                          
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Ε.Φ. 072  
ΚΑΕ  1512 

ΚΑΕ  1611 ΚΑΕ  1611 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  
Ε.Φ. 072  
ΚΑΕ  1511 

- - 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Ε.Φ. 072  
ΚΑΕ  1511 

- - 

 
 Τα σχετικά τιµολόγια που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται, ως 

προς τη διαµόρφωση και κανονικότητα της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, από το 

Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρα-

τήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

 

ΑΔΑ: 65ΕΕ7Λ9-9ΝΛ



 
 

- 19 - 

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και να προσκοµί-

σουν (πρωτότυπη) εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εγγύηση συµµε-

τοχής, εκδιδόµενη α) από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκοί Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας Συµβάσε-

ων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό ή β) από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή γ) να 

παρασχεθεί η εγγύηση µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού, εκ ποσοστού 2%, επί της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας αξίας της οµάδας ή των οµάδων για την οποία/ες θα υποβληθεί προσφορά, µη συ-

µπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ισχύουσα τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο/ους µε την 

προσκόµιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, εκδιδόµενη κατά τα ανωτέρω, εκ ποσοστού 5% επί της 

συνολικής συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και στους λοιπούς προσφέ-

ροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης 

περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 

οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβα-

τικό χρόνο παράδοσης (31-12-2016), πλέον δύο (2) µήνες, ήτοι έως 28-02-2017. 

Η εγγύηση συµµετοχής θα απευθύνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρει-

ας Ηπείρου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση. 

Κατά τα λοιπά, για τις Εγγυήσεις, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 25 του Π.∆. 118/07 

και στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

 

15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 Οι προσφορές ισχύουν για (180) εκατόν ογδόντα ηµέρες, από την επόµενη της καταλη-

κτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

 Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς µικρότερo τoυ πρoβλεπόµεvoυ απo τηv παρoύσα 

διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς της πρoσφoράς µπoρεί vα παραταθεί, εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πριv 

απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστηµα ίσo µε τo πρoβλεπόµεvo απo τη δια-

κήρυξη. 

 Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτρο-

πή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Ο διαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχθεί Προµηθευτής, είναι υποχρεωµένος, εντός χρονικού 

διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της κατακύρωσης του α-

ποτελέσµατος, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής συµβάσεως, καταθέτο-
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ντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, διαφορετικά θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 34 του Π.∆. 118/07, περί  κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου. 

Ως χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το διάστηµα από την υπογραφή της έως 31-12-

2016. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί για τρείς (3) µήνες, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτου-

σας Αρχής, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισµού 

και κατά το χρόνο της παράτασης, δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων, που κα-

θορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της σύµβασης, δε θα υπάρξει υπέρβαση της προϋ-

πολογιζόµενης δαπάνης προµήθειας κάθε είδους, όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος/οι που θα ανακηρυχθεί/ούν, θα υπογράψει/ουν ανεξάρτητη σύµβαση µε έκαστο 

των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’ της παρούσας, ανά είδος καυσίµων 

και για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί. 

 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή, 

οι προβλεπόµενες, από το Π.∆. 118/07, κυρώσεις. 

 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προ-

σφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 Η εκτέλεση της σύµβασης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και του Π∆ 

60/2007. 

 

16. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

17. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης. 

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει, κατά την διαδικασία αξιολόγησης, οποιοδήπο-

τε διευκρινιστικό στοιχείο κρίνει απαραίτητο. 

 

18. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέρο-

ντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η α-

ποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβά-

σεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρω-

σης που αποσφραγίσθηκε. 
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19. ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

 Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε δια-

φορά, που θα προκύψει από την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται 

από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πρέβεζα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν 

από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προ-

σπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

 

20. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που ανα-

γράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνό-

λου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των υπηρεσιών. 

  Σε περίπτωση πoυ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάθε επιµέρους σύµβασης λάβει χώρα 

κατάργηση νοµικού προσώπου ή υπηρεσίας, η αντίστοιχη συναπτόµενη σύµβαση παύει να ισχύει.  

 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την αρµόδια επιτροπή προµηθειών. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φα-

κέλων που περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή (δηµόσια συνεδρίαση). 

Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π.∆. Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.) και του Π∆ 60/2007. 

 

21. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας:  

Α. Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευθεί: 

� Στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ∆.∆.Σ.). 

� Στις οικονοµικές εφηµερίδες: «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και  «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ-

ΩΝ». 

� Στις τοπικές εφηµερίδες: «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΦΩΝΗ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΤOY» (εβδοµαδιαία). 

� Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

� Θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Πρέβεζας. 

 Ενηµερώνονται οι υποψήφιοι προµηθευτές, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπά-

νες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, 

σε κάθε περίπτωση, από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος απευθείας στους εκδό-

τες των εφηµερίδων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιµερισµός της δαπά-

νης γίνεται µε βάση το ύψος των επιµέρους συµβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συµβατικής 

αξίας). 

Β. Η παρούσα θα αναρτηθεί: 

� Στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 

� Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και 
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� Στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρό-

σβαση, και στην διαδικτυακή διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr . Ωστόσο, η Αναθέτου-

σα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί 

την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σε-

λίδες, λόγω µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι παραλήπτες 

του Τεύχους του ∆ιαγωνισµού υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την παραλα-

βή της, να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελίδων και ε-

φόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Π.Ε. Πρέβεζας - 

∆ιεύθυνση Οικονοµικού- ∆ιοικητικού, ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. 

 
ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
Κτίριο ∆ιοίκησης - Γέφυρα Αράχθου Άρτας 
Τ.Κ. 471 00 – Τ.Θ. 110 

2. Ο.Α.Ε.∆. - Περιφ. ∆/νση Ηπείρου 
 3ο χλµ. Ιωαννίνων – Αθηνών 
 Τ.Κ. 450 02 Ιωάννινα 

 

 

                                                                                         
                                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 

                                                                                            ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  123964/3811/07-12-2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) 

ΟΜΑ∆Α Υπηρεσία Είδος 

Αιτούµενη 
ποσότητα 

είδους  
 (σε Λίτρα) 

Ενδεικτική 
τιµή ανά 

λίτρο 

Προϋπολογισθείσα  
Αξία 

Συνολικές 
ποσότητες 
ανά οµάδα 
(σε Λίτρα) 

Συνολική 
Προϋπολ/σα 
Αξία Οµάδας 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 17.000 0,810 13.770,00 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 
(Παρ. Πρέβεζας) 

5.350 0,810 4.333,50 A 

Π
ε
τρ

έ
λ
α

ιο
 

Θ
έ
ρ

µ
α

ν
σ

η
ς 

ΟΑΕ∆  
ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Πετρέλαιο Θέρ-
µανσης 

800 0,810 648,00 

23.150 18.751,50 

Πετρέλαιο Κίνη-
σης 

145.550 1,123 163.452,65 

Β 

Κ
α

ύ
σ

ιµ
α

 
Κ

ίν
η

σ
η

ς 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Βενζίνη Αµόλυβδη 
(απλή 95 οκτ.) 

15.000 1,432 21.480,00 

160.550 184.932,65 

Λάδια Κινητήρα 4.300   

Λάδια Συστήµατος 
µετάδοσης κίνη-
σης 

1.200   

Λάδια Υδραυλικού 
συστήµατος 

3.000   

Λάδια Οδοντωτών 
τροχών και αξό-
νων 

700   

Γ 

Λ
ιπ

α
ν
τι

κ
ά

 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Γράσο λιπάνσεως 300   

30.000,00 9.500 30.000,00 

Προϋπολογισµός Π.Ε. Πρέβεζας (µε ΦΠΑ) 228.702,65   

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Θ Ε Ι Σ Α  Α Ξ Ι Α  ( µ ε  Φ Π Α )    233.684,15 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  123964/3811/07-12-2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Π.∆ 118/2007 του Κ.Π.∆. (Φ.Ε.Κ. 150 /τ. Ά΄) 

 
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά/ προσκο-
µίσουν κατά περίπτωση, µαζί µε την προσφορά τους και κατά τον τρόπο που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης, τα εξής: 
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης 
και κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007 και το ‘Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η 
οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταλη-
κτικής ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, − δεν έχουν καταδικα-
σθεί, µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του 
εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες 
στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, καταστάσεις, − είναι φο-
ρολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α 
της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν 
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) 
του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − δεν 
τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07, κατάσταση. 
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή/έντυπη 
προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07. 
iv. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
v. Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακή-
ρυξης και ισχύει και δεσµεύεται για 240 ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού. 
vi. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σχετικά µε οποιαδήποτε από-
φαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση- µαταίωση του διαγωνισµού. 
vii. Να δηλώνεται ότι συµµετέχουν µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. Κανένας δεν µπορεί να εκ-
προσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες. 
δ. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού 
και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Ε-
πιτηδεύµατος, από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυ-
σικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπο-
γραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 
ε. Απαιτούµενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3054/2002. 
Αντίγραφο της άδειας εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγο-
ρίας Α’, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί ότι 
οι υποψήφιοι προµηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιµότητα απο-
θηκευτικών χώρων και διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγρά-
φους 5 (α), (β) και (γ) του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002 ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των παραγράφων 3α και 3γ, του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002, σε επίσηµα επικυρωµένο αντί-
γραφο. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προµηθευτές διαθέτουν άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και 
πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 
3054/2002, δύναται να την προσκοµίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυ-
σίµων ή της άδειας Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 
στ. Άδεια λειτουργίας- εµπορίας λιπαντικών 
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● Αν στο διαγωνισµό µετέχει ανώνυµη εταιρία, πρέπει µε το Φάκελο ∆ικαιολογητικών να υπο-
βάλλονται, επιπλέον των παραπάνω απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργου ή προµηθειών του ∆ηµοσίου 
ή των Νοµικών Προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (Φ.Ε.Κ. Α’ 66), όπως τροποποιήθηκε 
µε τις διατάξεις των ως άνω ν. 3310/2005 και ν. 3414/2005, και τις διατάξεις του ν. 2533/1997 
«Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 228). 

►Συγκεκριµένα, πρέπει να υποβληθούν/προσκοµισθούν µε το Φάκελο ∆ικαιολογητικών: 

(i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 
την εν λόγω εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό 
της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί εταιρίας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει 
του καταστατικού, ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η 
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, ώστε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας να έχει µε-
τατραπεί σε ονοµαστικές, µε την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της από-
φασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας. 

(ii)  Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κά-
θε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας, το πολύ 
τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

(iii)  Εφόσον από την κατάσταση των µετόχων της προηγουµένης παραγράφου ii προκύπτει ότι 
µέτοχοι της εταιρίας είναι άλλες ανώνυµες εταιρίες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του καταστατικού 
τους, ονοµαστικές µετοχές και να έχουν µε τη σειρά τους προσκοµίσει στην εταιρία βεβαίωση περί 
του ότι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισµένης ευθύ-
νης ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικά πρόσωπα, πλην ανωνύµων εταιριών. Αν µέτοχοι και 
αυτών των ανωνύµων εταιριών είναι ανώνυµες εταιρίες, πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονοµα-
στικές µετοχές και να προσκοµίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι µέτοχοί τους είναι φυσικά 
πρόσωπα, προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισµένης ευθύνης ή οποιασδήποτε άλλης µορφής 
νοµικά πρόσωπα, πλην ανωνύµων εταιριών. Αν µέτοχοι και των τελευταίων ανωνύµων εταιριών 
είναι ανώνυµες εταιρίες, πρέπει και οι τελευταίες να προσκοµίσουν βεβαίωση περί του ότι οι µετο-
χές τους είναι ονοµαστικές και βεβαιώσεις για τους µετόχους τους, αντίστοιχα και σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρί-
ας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου πλην 
ανωνύµου εταιρίας οι τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιριών. 

(iv)  Για τη συµµόρφωση προς τις παραπάνω διατάξεις, η ανώνυµη εταιρία που συµµετέχει στο δι-
αγωνισµό τηρεί, επιπλέον, ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρίες. 
Στο ειδικό αυτό µετοχολόγιο η εν λόγω ανώνυµη εταιρία καταχωρίζει όλα τα στοιχεία που αφορούν 
τους µετόχους κάθε ανώνυµης εταιρίας που είναι µέτοχός της κ.ο.κ., µέχρι φυσικού προσώπου, 
κατά την έννοια της αµέσως προηγουµένης παραγράφου. Οι ανώνυµες εταιρίες που είναι µέτοχοι 
της ανώνυµης εταιρίας που συµµετέχει στο διαγωνισµό αναλαµβάνουν γραπτώς έναντι αυτής την 
υποχρέωση να την ενηµερώνουν αµέσως για κάθε αλλαγή στο µετοχολόγιό τους ή στο µετοχολό-
γιο µετόχου των που είναι ανώνυµη εταιρία κ.ο.κ. Η ανώνυµη εταιρία που συµµετέχει στο διαγωνι-
σµό καταχωρίζει αµέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό µετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους µετό-
χους της που είναι ανώνυµες εταιρίες. Αντίγραφα του ειδικού, ως άνω, µετοχολογίου και της έγ-
γραφης, ως άνω, ανάληψης υποχρεώσεως των ανωνύµων εταιριών συνυποβάλλονται µε το Φάκε-
λο ∆ικαιολογητικών. 

Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα ως άνω δικαιολογητικά θα 
πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
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Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 
υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλε-
κτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία, µε διαβιβαστικό, όπου θα αναφέ-
ρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά 
σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς, µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η Περιγραφή  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί το διαγωνισµό  δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης. 
δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και η ηµεροµηνία ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης αυτών. 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. (Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφο-
νται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της). 
 
α. Οι Έλληνες πολίτες: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε α-
µετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. 
∆/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη 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 σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορο-
λογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο-
ποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση ά-
σκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρ-
χής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµε-
τάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου. 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκα-
τάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 
(2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγε-
γραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρό-
ντος, αντίστοιχα. 
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλ-
λοδαπά 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) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), από-
σπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν κατα-
δικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του 
εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρι-
ση από την αρµόδια Υπηρεσία (Βλ. Υποσηµείωση 1), στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ο-
ποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευ-
θύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από 
το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 
δ. Οι Συνεταιρισµοί: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµα-
τα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ε-
φόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περί-
πτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε. Οι ενώσεις  ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην Ένω-
ση ή κοινοπραξία. Κατά τα λοιπά, για τις προσφορές ενώσεων προµηθευτών, ισχύουν τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07. 

 
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 άνω 
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: − Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋ-
πολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 
του π.δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν 
στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύ-
θυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. − Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπο-
λογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του άνω 
π.δ., 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. 

 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος, συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 
Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών, τα οποία µπορούν να ζητηθούν, κατά τα ανωτέρω, είναι περι-
οριστική. 
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∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για υποβολή / προσκόµιση εγγράφων 
και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 
του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβο-
λής και θεώρησής τους ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 
 
∆ιευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος 
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

� Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

� Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογι-
ακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαι-
τείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., α-
κόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 

� Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

� Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογι-
ακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαι-
τείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., α-
κόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 

 
 
 

Υποσηµείωση 1: 
� Μέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απογραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκδίδονται 

από τις αρµόδιες περιφερειακές ενότητες (τµήµατα Εµπορίου & Τουρισµού των ∆/νσεων Ανά-
πτυξης), µε ρητή µνεία της ηµεροµηνίας της απογραφής της Α.Ε. 

� Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής της Α.Ε., αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαιώ-
σεων είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  123964/3811/07-12-2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 

1. Η ποιότητα, οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι ελέγχου των καυσίµων θα πρέπει να καλύπτουν τα 

προβλεπόµενα: 

α) Της αριθµ. 2/2000 απόφασης (ΦΕΚ 426/Β/31-3-2000) των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας - Οι-

κονοµικών – Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί «Εναρµόνισης 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 

Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση 

της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου»  

β) Της αριθµ. 354/2000 απόφασης (ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001) των υπουργών Οικονοµικών – Ανά-

πτυξης - Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων περί «Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγρα-

φές και µέθοδοι ελέγχου» 

2.  Την ποιοτική ευθύνη του παραδιδόµενου καυσίµου την  έχει ο ανάδοχος. 

3.  Για περιπτώσεις ποσοτικού και ποιοτικού δειγµατοληπτικού ελέγχου αυτές θα πραγµατοποιού-

νται αποκλειστικά από τις αντλίες και δεξαµενές του πρατηρίου,  καθώς και από τα βυτιοφόρα οχή-

µατα του αναδόχου στις περιπτώσεις πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, από την αρµόδια υπηρε-

σία της  Π.Ε. Πρέβεζας παρουσία του αναδόχου και στη συνέχεια τα δείγµατα που αφορούν τον 

ποιοτικό έλεγχο θα αποστέλλονται κατά τα προβλεπόµενα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για έ-

λεγχο.    

 
Β.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                           
ΙΞΩ∆ΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                    
( Συνθετικής Τεχνολογίας) 

API CΗ-4 /CG-4   και      
ACEA E5 

SAE 15W-40 
∆οχεία 15 έως 
25 λίτρων 

2 

ΛΑ∆ΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                      
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A.T.F. 
TYPE A   

GM DEXRON- TYPE Α,  Suf-
fix A 

 
∆οχεία 15 έως 
25 λίτρων 

3 
ΛΑ∆ΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ                           
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

H-LP σύµφωνα µε τη νόρµα 
DIN 51 524 µέρος 2  

ISOVG68και 
ISO VG46 

∆οχεία 15 έως 
25 λίτρων 

4 
ΛΑ∆ΙΑ Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ APIGL5, MIL–L-2105 SAE 80W -90 

∆οχεία 15 έως 
25 λίτρων 

5 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
Γράσσο  πολλών χρήσεων 
στη βάση του Λιθίου Κ2Κ κα-
τά DIN 51825 µέρος 1 

 
∆οχεία 4 έως 6 
κιλών 

    
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                           

∆/ΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  123964/3811/07-12-2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
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Ι.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                    
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  

 

                              Πρέβεζα, …………………….. 
                       Αρ. πρωτ.  ………………….. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους ……., ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου του Χρήστου, κάτοικος Πρέβεζας,  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ε-

νότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. 

Πρέβεζας µε ΑΦΜ 997808822, (ή αντίστοιχα ο νόµιµος εκπρόσωπος έκαστου νοµικού προ-

σώπου), ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας"   και  

2. Ο ………………..….., κάτοικος…………………, νόµιµος εκπρόσωπος της …………………… 

µε ΑΦΜ……………… ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Χορηγητής".    

3.   

Έχοντας υπόψη: 
α. Την   αρ. ……/2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού της  

Π. Ε. Πρέβεζας για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της».  

β. Την αριθµ …………………  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

µε την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 γ. Την αριθµ. ………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωµή της δαπάνης 

 
συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυτός µε 

την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας (ή έκαστου νοµικού 

προσώπου) µε Καύσιµα …………………, για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, σύµφωνα 

µε τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθµ. …./2015 ∆ιακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέ-

βεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και µε τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 

 

Άρθρο 1ο - Ποσότητα 

Ο χορηγητής υποχρεούται να προµηθεύει το συµβαλλόµενο µε [θα αναγράφεται το καύσιµο 
για το οποίο έχει λάβει χώρα η κατακύρωση], για τις ακόλουθες ποσότητες: 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΦΠΑ ΑΞΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ    

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ    

ΒΕΝΖΙΝΗ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων των επιµέρους ειδών κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα δια-
µορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται υπέρβαση του συνολικού συµβατικού 
ποσού. 
 

Άρθρο 2ο – Ποιότητα-προδιαγραφές 

Η ποιότητα των διαφόρων καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ποιοτικές προδια-

γραφές όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις περί καυσίµων και τις 

Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των Κρατικών ∆ιυλι-

στηρίων σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χηµικές αναλύ-

σεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό προµήθεια καυσίµων. 

 

Άρθρο 3ο – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 

 Ο χορηγητής υποχρεούται να παραδίδει τα καύσιµα και τις ποσότητες που θα παραγγέλνο-

νται κάθε φορά, ως κατωτέρω: 

1.  Πετρέλαιο θέρµανσης: Στις δεξαµενές των κτηρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέ-

βεζας και των νοµικών προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της (ΤΕΙ Ηπείρου –παράρτηµα 

Πρέβεζας, ΟΑΕ∆ ΚΠΑ Πρέβεζας).   

2.  Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη: Στους χώρους εργασίας των µηχανηµάτων έργου ή στο πρα-

τήριο καυσίµων του χορηγητή, κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας.  

Τα καύσιµα που θα ζητούνται θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται µε δαπάνες και ευθύνη 

του Χορηγητή. Ο χρόνος και ο τόπος της παράδοσης των ποσοτήτων που θα απαιτούνται, θα κα-

θορίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ( ή αντίστοιχα από το νοµικό πρόσωπο).  

Κάθε παραγγελία θα ικανοποιείται έγκαιρα από τον προµηθευτή. 

Ο προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη για οποιονδήποτε λόγο εκτός αν υπάρ-

χει αποδεδειγµένη έλλειψη των προς προµήθεια ειδών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 

 

Άρθρο 4ο – Τιµή 

Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), θα υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά, 

µέση τιµή πώλησης του είδους, στην πόλη της Πρέβεζας, την ηµέρα παράδοσής του και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του, µε ποσοστό έκπτωσης, 

όπως παρακάτω: 

Ανάλογα µε το προµηθευόµενο καύσιµο για ένα έκαστο των νοµικών προσώπων: 

► ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

•        % (                  τοις εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής). 

► ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

•       % (            τοις εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής) για την απλή 

αµόλυβδη βενζίνη, 
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•       % (            τοις εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής) για το πετρέ-

λαιο κίνησης. 

Η νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λαµβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιµών 

Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Πρέβε-

ζας, όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 63 ν. 4257/2014 (Α΄ 93). 

  Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανοµική τιµή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω έκπτω-

ση θα υπολογίζεται επί της τιµής αυτής. 

  Η ενδεικτικά προϋπολογιζόµενη, µε τη διακήρυξη, συνολική δαπάνη προµήθειας για τα 

καύσιµα ………………., για τις ανάγκες τ…………………………., όπως έχει προκύψει βάσει της 

µέσης λιανικής τιµής πώλησης, που προέκυψε από το εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών, που εκδίδεται 

από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβε-

ζας της Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκε από τους επίσηµους τιµοκαταλόγους των Εται-

ρειών Καυσίµων, κατά το χρόνο σύνταξης της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………..€. 

 
Άρθρο 5ο - Κρατήσεις 

Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατή-

σεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

 

Άρθρο 6ο – Τρόπος - χρόνος Πληρωµής 

Η τιµή πληρωµής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων καυσίµων, από τους παραλήπτες, θα 

γίνεται, µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή και 

βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Τα τιµολόγια πωλήσεως για την πληρωµή θα φέρουν τη θεώρηση, για το κανονικό της τιµής και 

σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως αυτής, από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Άρθρο 7ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Ο χορηγητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγεί ανελλιπώς και κανονικά τις ζητούµενες, 

ποσότητες καυσίµων. 

Περιορισµός των ζητούµενων για παράδοση ποσοτήτων καυσίµων µπορεί να εφαρµοστεί µό-

νον σε αδυναµία που οφείλεται σε ανάλογο περιορισµό των παραδιδόµενων από τα διυλιστήρια 

ποσοτήτων καυσίµων προς τον χορηγητή. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποχρεώνεται ο χορηγητής στην κανονική παράδοση των ζητούµε-

νων κάθε φορά ποσοτήτων καυσίµων. 

Σε περίπτωση αναστολής ή περιορισµού των χορηγούµενων ποσοτήτων καυσίµων, από τον 

χορηγητή, που δεν δικαιολογείται, το αφενός συµβαλλόµενο µπορεί να προµηθευτεί τις ποσότητες 
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που έχουν ανάγκη, στις νόµιµες τιµές, από άλλα πρατήρια και ο χορηγητής θα βαρύνεται µε την 

έκπτωση, που έχει προσφέρει. 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης γίνεται από την αρµόδια επι-

τροπή παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο 

προµηθευτής και γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, κατά την κρίση της 

επιτροπής, γίνεται µε µακροσκοπική ή εργαστηριακή εξέταση.  

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης.  

Για κάθε άλλο θέµα που προκύψει κατά το στάδιο παραλαβής, ισχύουν τα προβλεπόµενα 

στα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007. 

 

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - Εγγύηση 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συµβά-

σεως αυτής, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε απόφαση 

του αρµοδίου οργάνου, οι προβλεπόµενες κυρώσεις ή ρήτρες. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται στην 

Π.Ε. Πρέβεζας ( ή αντίστοιχα στο νοµικό πρόσωπο) ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο χορηγητής εγγυείται ότι τα προσφερόµενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επίσηµων Κρατικών φο-

ρέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί σε συνδυασµό 

µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που προβλέπονται στην αρ. 12/2015 ∆ιακήρυξη (Παράρτηµα Β΄) και 

την προσφορά του αναδόχου, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κλπ και είναι 

κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω ο ανάδο-

χος υποχρεούται για την άµεση αντικατάσταση των ποσοτήτων που προµήθευσε, µε δικά του έξο-

δα. 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την 

υπ΄αριθ……………………….. Εγγυητική επιστολή του (………) Καταστήµατος……………, της 

Τράπεζας………………., ποσού  ………………..€, υπέρ .......... [θα αναγραφεί η επωνυµία του α-

φενός συµβαλλόµενου νοµικού προσώπου]. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον χορηγητή, µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση της 

παρούσης συµβάσεως καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής αποµείωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω εγγυη-

τικής, κατά ποσοστό αντίστοιχο του εκτελεσθέντος τµήµατος της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9ο - ∆ιάρκεια της συµβάσεως 

 Η διάρκεια της συµβάσεως αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της µέ-

χρι την 31-12-2016 και µπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών, µε µο-

νοµερή έγγραφη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί 

δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισµού και, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβα-
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ση των ανά είδος ποσοτήτων του υπό προµήθεια καυσίµου, που καθορίζονται στη διακήρυξη για 

το αφενός συµβαλλόµενο. 

 Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της παρούσας, δε θα υπάρξει υπέρβαση της προϋ-

πολογιζόµενης δαπάνης προµήθειας [κάθε είδους] καυσίµου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη του 

διαγωνισµού και στο άρθρο 4 της παρούσας. 

 Η κοινοποίηση της απόφασης παρατάσεως της συµβάσεως θα γίνει, έγκαιρα και εγγράφως, 

πριν τη λήξη της παρούσας. 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά, 

που θα προκύψει µεταξύ του αφενός συµβαλλοµένου νοµικού προσώπου και του προµηθευτή, η 

οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, 

θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πρέβεζα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από ο-

ποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στην αριθµ. ……/2015 διακήρυξη και την έγγραφη προ-

σφορά του αναδόχου. 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα 

Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         

             ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΦΟΡΕΑ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                    Ο νόµιµος εκπρόσωπος  
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ΙΙ.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                             
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  

 

                              Πρέβεζα, …………………….. 
                       Αρ. πρωτ.  ………………….. 

 

Σ ΥΜ Β ΑΣ Η   
 

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους ……., ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

4. Ο Στράτος Ιωάννου του Χρήστου, κάτοικος Πρέβεζας,  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ε-

νότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. 

Πρέβεζας µε ΑΦΜ 997808822, ονοµαζόµενη εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας"   και  

5. Ο ………………..….., κάτοικος…………………, νόµιµος εκπρόσωπος της …………………… 

µε ΑΦΜ……………… ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Χορηγητής".     

6.  

Έχοντας υπόψη: 
α. Την   αρ. …./2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού της  

Π. Ε. Πρέβεζας για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της».  

β. Την αριθµ …………………  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

µε την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 γ. Την αριθµ. ………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωµή της δαπάνης 

 
συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυτός µε 

την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια των υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας  µε Λιπαντικά, για το 

χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, σύµφωνα µε τους αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθµ. 

............... ∆ιακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και µε τους 

ακόλουθους ειδικούς όρους: 

 

Άρθρο 1ο – Ποσότητα- Τιµές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                           
(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                               
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Λάδια Κινητήρα 4.300   

Λάδια Συστήµατος µετάδοσης κίνησης 1.200   

Λάδια Υδραυλικού συστήµατος 3.000   

Λάδια Οδοντωτών τροχών και αξόνων 700   

Γράσο λιπάνσεως 300   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (Χωρίς Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ                             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Με Φ.Π.Α.)   
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων των επιµέρους ειδών κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα δια-

µορφωθούν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται υπέρβαση του συνολικού συµβατικού 

ποσού. 

 

Άρθρο 2ο – Ποιότητα-προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές των προσφεροµένων λιπαντικών θα είναι οι  κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                           
ΙΞΩ∆ΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                    
(Συνθετικής Τεχνολογίας) 

   

2 
ΛΑ∆ΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                      
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A.T.F. TYPE A   

   

3 
ΛΑ∆ΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ                           
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

   

4 
ΛΑ∆ΙΑ Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΟΝΩΝ 

   

5 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ    

 

Άρθρο 3ο – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 

 Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της 
σύµβασης, ανάλογα µε τις ποσότητες που απαιτούνται, µία ηµέρα µετά την λήψη του σχετικού δελ-
τίου ή της εντολής παραγγελίας. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα λιπαντικά και τις ποσότητες που θα παραγγέλ-
νονται κάθε φορά στους χώρους εργασίας των µηχανηµάτων έργου ή σε αποθηκευτικό χώρο που 
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  

Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή.  
Κάθε παραγγελία θα ικανοποιείται έγκαιρα από τον προµηθευτή. 

Ο χορηγητής δεν µπορεί να επικαλεσθεί έλλειψη για οποιονδήποτε λόγο εκτός αν υπάρχει 

αποδεδειγµένη έλλειψη των προς προµήθεια ειδών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανα-

δόχου.  

Άρθρο 4ο – Αξία  

1. Η αµοιβή ορίζεται σε ……………………€ (µε ΦΠΑ), για το σύνολο των κατηγοριών λιπα-
ντικών και προϋπολογισθέντων ποσοτήτων και µε βάση τις τιµές ανά λίτρο που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας.  

2. Η οριστική συµβατική αµοιβή θα διαµορφωθεί από τις τελικές ποσότητες που θα απαιτη-
θούν και θα παραληφθούν. 
 

Άρθρο 5ο - Κρατήσεις 
Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατή-

σεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
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Άρθρο 6ο – Τρόπος - χρόνος Πληρωµής 

Η τιµή πληρωµής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων λιπαντικών, θα γίνεται, µε χρηµατικά ε-

ντάλµατα πληρωµής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την 

προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά 

το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

 

Άρθρο 7ο - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης γίνεται από την αρµόδια επι-

τροπή παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο 

χορηγητής και γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, κατά την κρίση της 

επιτροπής, γίνεται µε µακροσκοπική ή εργαστηριακή εξέταση.  

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης.  

Για κάθε άλλο θέµα που προκύψει κατά το στάδιο παραλαβής, ισχύουν τα προβλεπόµενα 

στα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007. 

 

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - Εγγύηση 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συµβά-

σεως αυτής, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε Απόφαση 

του αρµοδίου οργάνου, οι προβλεπόµενες κυρώσεις ή ρήτρες. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται στην 

Π.Ε. Πρέβεζας ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την 

υπ΄αριθ……………………….. Εγγυητική επιστολή του (………) Καταστήµατος……………, της 

Τράπεζας………………., ποσού  ………………..€, υπέρ .......... της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον χορηγητή, µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

της παρούσης συµβάσεως καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της.  

Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής αποµείωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω εγγυη-

τικής, κατά ποσοστό αντίστοιχο του εκτελεσθέντος τµήµατος της σύµβασης. 

 

Άρθρο 9ο - ∆ιάρκεια της συµβάσεως 

 Η διάρκεια της συµβάσεως αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της µέ-

χρι την 31-12-2016 και µπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών, µε µο-

νοµερή έγγραφη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί 

δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισµού και, κατά το χρόνο της παράτασης, δε θα υπάρξει υπέρβα-

ση των ανά είδος ποσοτήτων των υπό προµήθεια ειδών, που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

ΑΔΑ: 65ΕΕ7Λ9-9ΝΛ



 
 

- 42 - 

 Επίσης, κατά το χρόνο παράτασης ισχύος της παρούσας, δε θα υπάρξει υπέρβαση της προϋ-

πολογιζόµενης δαπάνης προµήθειας όπως ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού και στο άρθρο 

4 της παρούσας. 

 Η κοινοποίηση της απόφασης παρατάσεως της συµβάσεως θα γίνει, έγκαιρα και εγγράφως, 

πριν τη λήξη της παρούσας. 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά, 

που θα προκύψει µεταξύ του αφενός συµβαλλοµένου νοµικού προσώπου και του προµηθευτή, η 

οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, 

θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πρέβεζα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από ο-

ποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στην αριθµ. ……/2015 διακήρυξη και την έγγραφη προ-

σφορά του αναδόχου. 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα 

Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         

             ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΦΟΡΕΑ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                    Ο νόµιµος εκπρόσωπος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 65ΕΕ7Λ9-9ΝΛ



 
 

- 43 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 123964/3811/07-12-2015 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΑΔΑ: 65ΕΕ7Λ9-9ΝΛ



 
 

- 44 - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19415 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..…………………………….………………….…….... 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….…………………………………….………………….……..... 

Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..…………………….……………….……..….. 

Ε∆ΡΑ:  ………………..……….…… Ο∆ΟΣ : ………………………….………………… ΑΡΙΘΜΟΣ : …………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ……………………….…… ΦΑΞ :………........................…   e-mail :  ………………….………… 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 23.150 ………………%  

 

ΟΜΑ∆Α B: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 145.550 ………………%  

2 Βενζίνη αµόλυβδη απλή 15.000 ………………%  

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά, δηλώνω το ποσοστό έκπτωσης, που προσφέρω, επί της εκά-

στοτε διαµορφούµενης ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζε-

ται στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. 

Πέραν της τιµής που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης καµία 

απαίτηση, οικονοµική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία (αύξηση τιµής, αύξηση φορολογίας ή ει-

σφορών, µεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από την Περιφέρεια Ηπείρου µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβα-

σης. 

Με την Οικονοµική µου Προσφορά δεσµεύοµαι ότι θα µεταφέρω και θα παραδώσω, όπου µου ζητηθεί, 

την ποσότητα καυσίµου που θα παραγγείλει η εκάστοτε αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας 

στην οποία αφορά η προµήθεια, εντός 48 ωρών από την σχετική ειδοποίηση, σύµφωνα µε τα ειδικότε-

ρα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης. 

Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19415 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..…………………………….………………….…….... 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….…………………………………….………………….……..... 

Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..…………………….……………….……..….. 

Ε∆ΡΑ:  ………………..……….…… Ο∆ΟΣ : ………………………….………………… ΑΡΙΘΜΟΣ : …………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ……………………….…… ΦΑΞ :………........................…   e-mail :  ………………….………… 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                           
(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                              
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Λάδια Κινητήρα 4.300   

Λάδια Συστήµατος µετάδοσης κίνησης 1.200 
  

Λάδια Υδραυλικού συστήµατος 3.000 
  

Λάδια Οδοντωτών τροχών και αξόνων 700 
  

Γράσο λιπάνσεως 300 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 (Χωρίς Φ.Π.Α.) 
(Ολογράφως και αριθµητικά) 

 

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ                           
(Ολογράφως και αριθµητικά) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 (Με  Φ.Π.Α.)  
(Ολογράφως και αριθµητικά) 

 

 

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων τιµών, καµία απαίτηση, οικονοµική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδή-

ποτε αιτία (αύξηση τιµής, αύξηση φορολογίας ή εισφορών, µεταφορικές δαπάνες κ.λπ.), από την Περι-

φέρεια Ηπείρου µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

Με την Οικονοµική µου Προσφορά δεσµεύοµαι ότι θα µεταφέρω και θα παραδώσω, όπου µου ζητηθεί, 

την ποσότητα λιπαντικών που θα παραγγείλει η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέ-

βεζας, εντός 48 ωρών από την σχετική ειδοποίηση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα στοιχεία της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών. 
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