
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Μύκονος, 22/02/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Α.Π.:-1425-                   

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ,
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 121.380,40 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %)
και έως εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού 

                                                     Φεβρουάριος  2016
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  - CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης».

 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ - CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη».

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο 
θέρμανσης».

 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και 
λιπαντικά μέσα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,  ΔΗΜΟΥ  ΜΥΚΟΝΟΥ  ,   των
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΛΤΜ,  ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ)  ΚΑΙ Α & Β ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης  εκατόν  είκοσι  μία   χιλιάδων  τριακοσίων  ογδόντα  ευρώ  και  σαράντα  λεπτών
(121.380,40 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α)  Της  αριθμ.  11389/93  Απόφασης  Υπουργού  Εσωτερικών  Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει,
και
γ) τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/8-6-2006, τ. Α΄).
3. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με
την εφαρμογή του Ν. 3463/2006.
4. Τον  Ν.  4071/2012  (ΦΕΚ  Α/85/11-4-2012)  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/ΕΚ».
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185 τ. Β΄) Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
6. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/τ. Β΄ /10-2-99), όπως τροποποιήθηκε
με  την  Π1/667/29-3-2005  (ΦΕΚ  448/Β΄/7-4-2005)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  «Εξαίρεση
προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών  από την ένταξη τους
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)».
7. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010
8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  παρ.  3  του  Ν.  3548/07  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
9. Τις διατάξεις  του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» κι άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.13 του Ν. 2386/96 (ΦΕΚ 43Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων
εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» για την
παρακράτηση φόρου στην προμήθεια υγρών καυσίμων.
11. Τον  Ν.  4152/2013  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  Νόμων  4046/2012,  4093/2012,
4127/2013»
12. Τον  Ν.  4155/2013  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες
διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
13. Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/12-
12-2012 τεύχος Α΄, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4111/2013.
14. Την Εγκύκλιο αρ. 3/11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «ανάδειξης 
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και όλων 
των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
15. Τις διατάξεις  του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και  άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει 
16. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 
17. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κι άλλες
διατάξεις».
18. Τον  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ74Α΄)  ¨Διοικητικές  Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  Δημόσιου  Τομέα-Τροποποίηση  διατάξεων  του  Π.Δ.
318/1992  (Α΄  161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις¨  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  2690/99  όπως
τροποποιήθηκε κι ισχύει 
19. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013).
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20. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 ΤΕΥΧΟΣ Α΄).
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα  ισχύουν , 

Β)
1. Την με αριθμό 179/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου σχετικά με την έγκριση

διενέργειας  της  προμήθειας  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  και  την  εκκίνηση  του
συγκεκριμένου διαγωνισμού.

2.  Την με αρ.39/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Κ.Ο.  με την οποία έγινε
η έγκριση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών και την διενέργεια διαγωνισμού
από τον Δήμο Μυκόνου.

3. Την  με  αρ.144/2015  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Δημοτικού  Λιμενικού
Ταμείου  Μυκόνου,  με  την  οποία  έγινε  η  έγκριση  της  προμήθειας  καυσίμων  και
ελαιολιπαντικών και την διενέργεια διαγωνισμού από τον Δήμο Μυκόνου.

4. Το αίτημα της (ν. π. δ. δ.) Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου,
με  το  οποίο  καθορίζεται  η  αναγκαία  ποσότητα  πετρελαίου  θέρμανσης  των  σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου για το 2016.

5. Το αίτημα της (ν. π. δ. δ.) Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου,
με  το  οποίο  καθορίζεται  η  αναγκαία  ποσότητα  πετρελαίου  θέρμανσης  των  σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου για το 2016.

6. Την  με  αριθμό  224/2015  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία   εγκρίθηκε  η
σχετική  πίστωση  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  με  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  και
καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού   διαγωνισμού  των
αναφερομένων προμηθειών

7. Τα  πρωτογενή  αιτήματα   που  καταχώρησε  ο  Δήμος  και  τα  ΝΠΔΔ  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, 

8. Την με αριθμό 09/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε  η
επανάληψη του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου, Νομικών
Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών έτους 2016» με τους ιδίους όρους. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό  ηλεκτρονικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ,  των
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , (ΔΛΤΜ,  ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ)  ΚΑΙ Α & Β ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (121.380,40
€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%)

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού
ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  α)  για  την  προμήθεια
καυσίμων  με το σύστημα ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε Μέσης
Τιμής  λιανικής  πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ για το Νομό Κυκλάδων και β) για την
προμήθεια λιπαντικών,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  επί των τιμών του
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προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού
1.01. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Μυκόνου.
1.02. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη   για την προμήθεια υγρών καυσίμων
και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων / μηχανημάτων έργου και την θέρμανση των κτιρίων
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων  για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου για το έτος 2016
από την υπογραφή της σύμβασης, με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείμενο ανάθεσης
2.01.  Αντικείμενο  ανάθεσης  είναι  η  προμήθεια  υγρών  καυσίμων,  δηλαδή  πετρέλαιο  κίνησης
(diesel), αμόλυβδη  βενζίνη και λιπαντικά για τα οχήματα, μηχανήματα έργων και γενικά μηχανών,
και πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυκόνου και
των νομικών  προσώπων  του. Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές της προμήθειας αναλύονται στην
τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το  σύνολο των ειδών  όπως αυτά
ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης) \
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Οι  ποσότητες  των  καυσίμων  και  λιπαντικών  υπολογίζονται  με  βάση  τις  μέγιστες  θεωρητικές
καταναλώσεις που ορίζονται ανά όχημα / μηχάνημα έργου από την νομοθεσία. Οι ενδεικτικές τιμές
προϋπολογισμού  υπολογίζονται  από  τις  τιμές  που  εκδίδονται  από  τo Υ.ΠΕ.Α (τιμές  μελέτης
04/12/2015).

ΑΡΘΡΟ 3ο :Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας
3.01. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του διαγωνισμού ανέρχεται στις  εκατόν είκοσι μία
χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (121.380,40 €) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (23%)
3.02. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του ενδεικτικού
προϋπολογισμού για κάθε είδος. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
3.03.  Για την ανωτέρω προμήθεια έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και
των ΝΠΔΔ για το έτος 2016 , συνολικού ύψους 121.380,40 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο :Τόπος και Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και στοιχεία της σύμβασης 
4.01.  Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση της  πλατφόρμας  του  Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  10  της  ΥΑ
Π1/2390/2013
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

01-03-2016 02-03-2016 και ώρα 08:00 30-03-2016 και ώρα 18:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.
4.02  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 «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 της παρούσας.

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι : 
1) Η παρούσα διακήρυξη.
2) Η  συγγραφή υποχρεώσεων.
3) Η τεχνική περιγραφή .
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

Τα  παραπάνω  στοιχεία  περιέχονται  στη  θεωρημένη  μελέτη  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  πληροφορηθούν  σχετικά  με  την  ανωτέρω  προμήθεια  από  την
Τεχνική Υπηρεσία  και στο τηλέφωνο 2289028557 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ θα
παρέχεται  και  η  δυνατότητα  στους  ενδιαφερόμενους,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της
παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και
στα  λοιπά  τεύχη  του  διαγωνισμού  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση   του  Δήμου  Μυκόνου
http://www.mykonos.gr/ και στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
       Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στα
έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται  σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παράγραφο.  1β & 1γ του
άρθρου 10 της Υ.Α. 11389/93, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

Σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων υποβάλλονται  από
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εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  φορείς  που  διαθέτουν  τα  σχετικά
διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης),  το  δε
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  θα  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Οι
συμπληρωματικές  διευκρινήσεις  πρέπει  να  υποβάλλονται   το  αργότερο  (8)  ημέρες πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η αναθέτουσα αρχή οφείλει  να απαντήσει
συγκεντρωτικά  σε  τέσσερις  (4)  ημέρες  το  αργότερο,  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Προσφερόμενη τιμή - Ποσοστό έκπτωσης

5.01. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
To ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης  του  κάθε  είδους  καυσίμου  την  ημέρα  παράδοσης  του,  όπως  διαμορφώνεται  από  το
Παρατηρητήριο  Τιμών  υγρών  καυσίμων  του  ΥΠΑΝ, για  το  νομό  Κυκλάδων  .   και  την
προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος λιπαντικών.

5.02. Η τιμολόγηση των καυσίμων θα γίνεται με βάση τη μέση τιμή της ημέρας παράδοσης ή της
αμέσως προηγούμενης εφόσον δεν υπάρχει Δελτίο Τιμών της συγκεκριμένης ημέρας.
Εφόσον κατά την ώρα και ημέρα παράδοσης η προμηθεύτρια εταιρεία δεν έχει στη διάθεση της το
αντίστοιχο Δελτίο Τιμών, οφείλει να εκδώσει δελτία αποστολής για την ποσότητα και το είδος που
παραδόθηκε, και στη συνέχεια να τιμολογήσει με βάση το Δελτίο Τιμών που θα της αποστείλει η
Υπηρεσία.
5.03. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές αναφορικά με τα υγρά καύσιμα  ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην παράγραφο 5.01, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5.04.  Προσφορά που δεν προκύπτει  με σαφήνεια το ποσοστό απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη με
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης.
Επίσης  απορρίπτεται  προσφορά  που  δεν  έχει  κατατεθεί  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  έντυπο
προσφοράς της υπηρεσίας
5.05.  Σε  περίπτωση  υποβολής  ασυνήθιστα  χαμηλής  προσφοράς,  ο  προμηθευτής  οφείλει  να
παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισμού, τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν απ’ αυτή, για
να  εκτιμηθεί  η  σοβαρότητα  και  η  αξιοπιστία  της  προσφοράς.  Οι  διευκρινίσεις  αυτές  μπορεί
ενδεικτικά να αναφέρονται:
- στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παραγωγής των προϊόντων,
-  στις  τεχνικές  λύσεις  που επελέγησαν,  ή και  τις  εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει  ο
προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων.
5.06. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται  να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού,  προσφορά  για
το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως
αυτά αναγράφονται αναλυτικά  στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας .
5.07. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για κάθε ομάδα χωριστά ή για μέρος
μόνο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας.
5.08.  Προσφορές  που  δίνουν  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος  ή  θέτουν  όρο
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.09.  Το  ποσοστό  έκπτωσης  παραμένει  σταθερό  και  αμετάβλητο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
σύμβασης, σε ό,τι  αφορά στα υγρά καύσιμα.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Τρόπος υποβολής προσφορών
6.01.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο Π.Δ.  60/07 και
συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής
7.01.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  όσοι  νόμιμα  ασκούν  την  εμπορία  ή  διακίνηση  των  υπό
προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο
είναι εγκατεστημένοι.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
(Α) Έλληνες Προμηθευτές
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
(Δ) Συνεταιρισμοί
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
7.02.  Για  τις  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  πρέπει  να  ισχύουν  τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
7.03 Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού,
η  νέα  επιχείρηση  που  υπεισέρχεται  στα  δικαιώματα  και  στις  υποχρεώσεις  της  προηγούμενης,
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  προκειμένου  να  κριθεί  εάν  και  αυτή  συγκεντρώνει  τις  τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο
των ομάδων  των υπό προμήθεια ειδών και υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών  της κάθε ομάδας. 
Καθώς τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και οι Σχολικές Επιτροπές δεν διαθέτουν δεξαμενές για
καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο, καυσίμων βενζίνη απλή αμόλυβδη), ο συμμετέχων-ανάδοχος  (για τη
λιανική πώληση) υποχρεούται να ορίσει πρατήριο. Το πρατήριο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου και οφείλει να εφοδιάζει με τα προβλεπόμενα καύσιμα τα
οχήματα του Δήμου, όποτε αυτό ζητηθεί

7.04 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)
απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -  Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι  οικονομικοί  φορείς  -  χρήστες  αιτούνται  μέσω  του  συστήματος  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του
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ταυτοποιούμενοι ως εξής :

 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ (VAT Ιdentification  Number)  και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών

 Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη 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 συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

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

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης   λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 8ο :Αποκλεισμός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
8.01. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν:
1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα
αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της
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οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  EE  L 344  της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305).
Η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  το  δικαίωμα,  εφόσον  υπάρχουν  αμφιβολίες  ως  προς  την  προσωπική
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων,  να απευθυνθεί  στις  αρμόδιες  αρχές  για να
λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή
των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο
σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα
αιτήματα  αυτά  αφορούν,  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  του  κράτους  μέλους  όπου  είναι
εγκατεστημένος  ο  υποψήφιος  ή  ο  προσφέρων,  τα  νομικά  ή/και  φυσικά  πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
2.  Τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό
συμβιβασμό,  αναστολή  εργασιών  ή  τελεί  σε  ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται  από  τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
3.  Έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάρισης,  αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του.
5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού
ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε
μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού
δικαίου.
7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.
8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
8.01. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού,  για
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον
διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
9.01.Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με
τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.  1599/86  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία  σύνταξης  από  την
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ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.  Η  μη  προσκόμιση  κάποιου  από  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  αποτελεί  λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

Α Έλληνες πολίτες 

1. Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  10  της  παρούσας
διακήρυξης.

2. Άδεια λειτουργίας  πρατηρίου υγρών  καυσίμων  ή άδεια Λιανικής  Εμπορίας  πωλητή
πετρελαίου θέρμανσης,  σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ),
αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού
πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν.
3054/2002,  δύνανται  να  την  προσκομίσουν  στη  θέση  της  άδειας  λειτουργίας  πρατηρίου
υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης 

3. Πιστοποιητικό  οικείου  επιμελητηρίου  ή  άλλης  αναγνωρισμένης  επαγγελματικής
οργάνωσης,  στο  οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  στο  επαγγελματικό  ή  εμπορικό
μητρώο  και  να  βεβαιώνεται  ότι  ο  αναφερόμενος  στο  πιστοποιητικό  εξασκεί  επάγγελμα
σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να
έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
να  βρίσκεται  σε  ισχύ  κατά  την  ημερομηνία  αυτή.  Για  υποψήφιους  που  δεν  είναι
εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Οργάνωσης,  στην  οποία
ανήκουν,  ή  προσκόμιση  βεβαίωσης  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  μητρώα  του  Κράτους
εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ Β). 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά  και  τους  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  οργανισμούς

κύριας ασφάλισης, 
- αφορά  όλους  τους  απασχολούμενους  στην  επιχείρηση,  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε  περίπτωση  ατομικών  επιχειρήσεων  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- σε  περίπτωση  εταιριών  (Νομικών  Προσώπων),  αφορά  την  ίδια  την  εταιρεία  (το

νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν
εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί
με  το  πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  κατάσταση
προσωπικού  κατά  ειδικότητα,  στην  οποία  θα  φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  όπου
υπάγεται  κάθε  απασχολούμενος.  Η  ακρίβεια  των   στοιχείων  της  κατάστασης  θα
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα
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των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης.
Όταν  στο  διαγωνισμό  συμμετέχουν  νομικά  πρόσωπα,  υποχρέωση  προσκόμισης
πιστοποιητικού  ποινικού  μητρώου  έχουν  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  της  εταιρείας  ή  οι
διοικούντες αυτήν.

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι(6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι:

o Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
o Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής

εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη
ανάλογη διαδικασία.

9. Υπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντα ή  νόμιμου  εκπροσώπου,  όπου  θ’ αναφέρει  τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
Επίσης  για  να  διαπιστωθεί  η  φερεγγυότητα,  η  επαγγελματική  αξιοπιστία,  η
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν
να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό τα ακόλουθα:

10. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, ότι:
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών και των
τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
γ) Δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων με δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασής τους.
δ)  Ότι  η  επιχείρηση  υπήρξε  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών
υποχρεώσεων,  όσο και  των  υποχρεώσεων της  προς  τις  υπηρεσίες  του  δημόσιου
τομέα, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε)  Ότι  η  επιχείρηση δεν  έχει  υποπέσει  στο  παράπτωμα ψευδούς  δήλωσης  ή  και
ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν από Δήμο ή
άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.
στ) Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ζ) Ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά
στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.

11. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις
τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί
του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  της  επιχείρησης,  καθώς  και  του  κύκλου
εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες
του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86του συμμετέχοντος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία
διεύθυνσης  του  πρατηρίου  υγρών  καυσίμων  καθώς  και  ότι  αυτό  βρίσκεται  εντός  των
διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, ο μειοδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για
την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή,
παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  και  σε χώρο που θα
καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 

13. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  στην οποία θα αναφέρουν ρητώς ότι πληρούν τις τεχνικές
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προδιαγραφές  των  προσφερόμενων  ειδών,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στις  Τεχνικές
Προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 14 περίπτωση 1 της παρούσας. 

14. Δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο
στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος και τον τόπο εγκατάστασής του σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

Β)  Αλλοδαποί πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρ-

χής της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ-
γελματικής τους δραστηριότητας. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη
που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκα-
τάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (7)
της παραγράφου Α. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις,
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη
που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων
και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
1.   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για
ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 
2.Τα  φύλλα  των  εφημερίδων  της  κυβέρνησης  (ΦΕΚ)  στα  οποία  δημοσιεύθηκαν  το  ιδρυτικό
καταστατικό και  οι τυχόν τροποποιήσεις  του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό,  εάν
πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
3.Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ
και ΕΕ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα
ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη
μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
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(Δ) Συνεταιρισμοί
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α), (Β)
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
2.  Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του   Ε.Τ.Ε.ΑΝ.  Α.Ε.,  για  ενώσεις  που  αποτελούνται  από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε
με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή
τους από τις πράξεις, που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή
κοινοπραξία.
Σημειώνεται  ότι όλες  οι  αναφερόμενες  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.1599/86,  πρέπει  να  φέρουν
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
*από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 
*όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά από τον προσφέροντα και  δεν  απαιτείται  θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου   .pdf και
προσκομίζονται κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3) εργάσιμων  ημερών  από  την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  των  συμμετεχόντων  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  που
εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  πρέπει  να
υποβάλλονται  επικυρωμένα  από  την  κατά  το  νόμο  αρμόδια  αρχή  του  κράτους  της  έδρας  του
ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή
στα  κράτη  μέλη  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον
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αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του Ν.1599/1986,
όσον  αφορά  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  με  έδρα  την  Ελλάδα.  Όσον  αφορά  συμμετέχουσες
επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε
ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που
γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.

   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι
έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Εγγυήσεις (συμμετοχής - καλής εκτέλεσης)
Οι παρακάτω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος-  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν
σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ως  εγγύηση  μπορεί  να  κατατεθεί  και  γραμμάτιο  σύστασης  παρακαταθήκης  υπέρ  του  Δήμου
Μυκόνου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης
έχει  διαμορφωθεί  με  τον  τρόπο  που  ορίζει  το  άρθρο  26  του  ΕΚΠΟΤΑ.  Μπορούν  επίσης  να
εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α ή  το  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σ'  αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης
προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον
όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.   
10.01. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
10.01.1.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  ποσοστό  1%  επί  της
προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 986,83
€ Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Μυκόνου.  
10.01.02. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες, αρχής γενομένης
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
10.01.03.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή,  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η
προμήθεια  ή  ανατέθηκε  η  προμήθεια,  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της  εγγύησης  καλής
εκτελέσεως και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10.01.04.Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
10.01.05 Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Μυκόνου).
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
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5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7.  Τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαίρεσης ή της διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον
ένα (1) μήνα.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από
απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
13. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

10.02. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
10.02.1.  Ο  ανάδοχος  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού,  υποχρεούται  να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.,  των υπό προμήθεια ειδών  για τα
οποία  αναδείχθηκε μειοδότης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
10.03.Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
10.04. Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 26  του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Γλώσσα
11.01. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Αντίγραφα- Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων
12.01. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους,
γίνονται  όμως δεκτά και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα,  κατά τις  διατάξεις  του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας  (Ν  2690/99)  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.
4250/2014.
12.02. Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις  διατάξεις  του άρθρου 52 του Κώδικα
Δικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
12.03. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν
οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
12.04. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του
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1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση –
apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
12.05. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα
Δικηγόρων ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί  από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή 
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

ΑΡΘΡΟ 13ο  Προέλευση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών
13.01. Οι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν στις προσφορές τους
τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού που προσφέρουν.
13.02. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η
διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου και λιπαντικού, καθώς και ο
τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν
διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή
απορρίπτεται  και  η  σχετική  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται  στο  Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή
ποινής  αποκλεισμού  του  δηλώσαντος  από  διαγωνισμούς  των  Ο.Τ.Α.  και  του  Δημοσίου  για
ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση
και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού
από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
13.03. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε
με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και
μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
13.04. Διύλιση και  επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από
εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής
14.01. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση
για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει
η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.
14.02. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς  ή
ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
15.01.Οι  προσφορές  υποβάλλονται   από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  μέχρι  την  καταληκτική
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ημερομηνία   και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό  φάκελο   σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο
άρθρο  11  της  ΥΑ   Π1/2390/2013   (ΦΕΚ  /Β/2677/21-10-2013)  ¨Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨, στο
Π.Δ. 60/70 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ  (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών  11389/ΦΕΚ 185
Β'/23-3-1993).
15.02. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα
15.03 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
η  εγγύηση  συμμετοχής,  και  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της  προσφοράς
δικαιολογητικά  καθώς  και  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς.  Συγκεκριμένα,  στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
15.04 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού,  τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσας διακήρυξης,  το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και  το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου   .pdf και
προσκομίζονται κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3) εργάσιμων  ημερών  από  την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν στην  αναθέτουσα αρχή εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί
/συνταχθεί από  τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική  Επιστολή
συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ.

15.05 Τεχνική προσφορά
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου 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.
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Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

15.06 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά  υποβάλλεται ηλεκτρονικά  επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 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
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία καυσίμου θα
συμπληρώσουν  ως  τιμή  προσφοράς  την  τιμή  με  τρία  (3)  δεκαδικά  ψηφία  (αριθμό)  που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή
Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Τιμή Αναφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης (ανά λίτρο) χωρίς ΦΠΑ (23%) : 0,765 €
Τιμή Αναφοράς για το πετρέλαιο κίνησης (ανά λίτρο) χωρίς ΦΠΑ (23%) : 1,035 €
Τιμή Αναφοράς για την αμόλυβδη βενζίνη  (ανά λίτρο) χωρίς ΦΠΑ (23%) : 1,315 €

Παράδειγμα: 
Έστω  ότι  ο  συμμετέχων  προσφέρει  έκπτωση  επί  της  τιμής  (όπως  ακριβώς  ζητείται  από  τη
διακήρυξη) 10% για το πετρέλαιο κίνησης.
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα συμπληρώσει ως
τιμή προσφοράς, την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης, ήτοι: 
1,035 – (1,035 Χ 0,10)=0,9315 €

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπω-
θεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει
στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, επιπλέον συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογε-
γραμμένο,  το  συνημμένο  στο  τέλος   της   παρούσας  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  ,  σε
μορφή .pdf 

15.07.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  της  προσφερόμενης  τιμής,  έκπτωσης,
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.08. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια
η προσφερόμενη τιμή.
15.09. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δε θα γίνονται αποδεκτές.
15.10. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος
καυσίμου..
15.11.  Στην  προσφερόμενη  τιμή  περιλαμβάνονται  όλες  οι  κρατήσεις  καθώς  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς
16.01. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών  εμπιστευτικού
χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα
μπορούν  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών
17.01. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται    τέσσερις (4)   εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 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 συμβάσεων και διαδικασιών.
17.02.  Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
17.03 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.
17.04.  Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
17.05. 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.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών
18.01 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι
έξι  (6)  μήνες) προσμετρούμενες   από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών  του  διαγωνισμού,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  εκατόν  είκοσι  (120)  επιπλέον
ημέρες.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για
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τη  συνέχιση  του  διαγωνισμού,  αποδεχόμενος  την  εκ  νέου  παράταση  ισχύος  της  προσφοράς.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερομένου  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.
18.02 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
18.03  Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  που  αναφέρεται  στη  μελέτη  της  υπηρεσίας  που
επισυνάπτεται,  αποτελεί  απαράβατο  όρο  και  η  υπέρβασή  του  συνεπάγεται  την  απόρριψη  της
προσφοράς.
18.04.Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά  θα αφορά το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων αυτών
που περιλαμβάνονται στην τεχνική μελέτη για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
18.05. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
18.06.  Διευκρινίσεις  που δίνονται  από τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
18.07.  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 19  ο  : Ενστάσεις- Προδικαστική Προσφυγή.
19.01. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της
συμμετοχής  κάποιου  σε  αυτόν,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από
τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ):
στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής
συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  της  υποβολής  των
προσφορών.  Αν προκύπτει  κλάσμα θεωρείται  ολόκληρη ημέρα.  Η ένσταση εξετάζεται  από την
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης
με  δική  τους  φροντίδα.  Σε  περίπτωση  που  η  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. (άρθρο
15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Υποβάλλεται  μέχρι  και  την  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  ημέρα  ανακοίνωσης  του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την
αρμόδια  επιτροπή,  η  οποία  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  της  στην
Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
19.02. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους προαναφερόμενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
Η ένσταση κατά  της  συμμετοχής  κάποιου  στο  διαγωνισμό  κοινοποιείται  υποχρεωτικά από τον
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ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
19.03.  Επιπλέον  ο  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  ασκήσει   προσφυγή   κατά  των  αποφάσεων  της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Ηλεκτρονική Αξιολόγηση προσφορών
20.01.Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
των διαδικασιών 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
προσφορών.
•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
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.
20.02. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α) Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
γ)  Το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  σε  σχέση  με  ποσοστό  που  προσφέρθηκαν  σε
προηγούμενους διαγωνισμούς.
20.03. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ποσοστό και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
20.04. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης
21.01.  Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  του  οποίου  η  προσφορά  είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις
όρους και  που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) ανά λίτρο στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος υγρών καυσίμων, την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για το νομό Κυκλάδων. Για την προμήθεια των λιπαντικών ανάδοχος θ’ ανακηρυχθεί ο προσφέρων
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τη χαμηλότερη τιμή   επί των τιμών  του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας για κάθε είδος
λιπαντικού.
21.02. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί
το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης.
21.03. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
21.04. Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης:
Ο  μειοδότης  συνεχίζει  να  έχει  τις  υποχρεώσεις  της  προσφοράς  του,  μέχρι  την  έγκριση  του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  απόφασης  κατακύρωσης  για  την  υπογραφή  των  σχετικών
συμβάσεων  προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών. 
21.05. Εφόσον, η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
21.06.  Εάν  η  κατακύρωση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  προμηθευτή,  η  απόφασης  κατακύρωσης
απευθύνεται  στον  εκπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  δε  περίπτωση,
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση
που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
21.07.  Εάν  ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση,  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη
σύμβαση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Διάρκεια σύμβασης
22.01. Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
δώδεκα μήνες. 
Ο Δήμος και τα ΝΠΔΔ διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς τη σύμβαση έως  της
εξαντλήσεως των προβλεπομένων ποσοτήτων και  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με
τις ανάγκες τους  και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Συμβάσεις
23.01. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο μειοδότης υπογράφει σύμβαση με το Δήμο Μυκόνου. 
23.02.  Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης,  των  τευχών  που  την
συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καταρτίζεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες

23.03. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
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δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
23.04. Η σύμβαση θα γίνει  σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το
νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα 
23.05. Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή
δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν
οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 24ο : Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης
 Ο προμηθευτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή

προμήθειας  εγγράφως  σε  χρονικό  διάστημα  μίας  (1)  ημέρας,  να  εφοδιάσει  τους  αντίστοιχους
χώρους των φορέων, με την παραγγελθείσα ποσότητα υγρών καυσίμων και δύο (2) ημερών για τα
λιπαντικά.
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα γίνεται σε πρατήριο που θα
ορίσει ο ανάδοχος και το οποίο θα βρίσκεται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.
Η παράδοση  των  ποσοτήτων  των  υγρών  καυσίμων  και  των  λιπαντικών  θα  γίνεται  περιοδικά,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των ανωτέρω φορέων και κατόπιν έγγραφης εντολής από τις
επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη παράβαση των
όρων της παρούσας. Οι παραδόσεις θα γίνονται στην έδρα του Δήμου και το Πετρέλαιο Θέρμανσης
στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος .

ΑΡΘΡΟ 25ο : Παραλαβή προϊόντων πετρελαιοειδών
25.01. Η παραλαβή των υγρών καυσίμων θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος
(εις  διπλούν)  υπογεγραμμένου  από  τον  προϊστάμενο  της  εκάστοτε  υπηρεσίας,  στο  οποίο  θα
αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή, το είδος του καυσίμου, η ποσότητα και η ημερομηνία.
Το  ένα  υπηρεσιακό  σημείωμα  θα  παραμένει  στον  προμηθευτή  (πρατηριούχο),  ενώ το  δεύτερο
αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και
η δαπάνη που προκύπτει.
25.02.Κατά  την  παράδοση  των  καυσίμων  κίνησης  ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να
προσκομίζει ενυπόγραφο Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα του
είδους  και  η  μέση  λιανική  τιμή  της  ημέρας  παράδοσης,  όπως  αυτή  καθορίζεται  από  το
Παρατηρητηρίο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας
Τμήμα Εμπορίου, της Δ/νσης  Ανάπτυξης, του νομού Κυκλάδων.
Τα παραστατικά θα περιέρχονται στην υπηρεσία καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου.
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28 και
29 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, όσον
αφορά  τον  Δήμο  Μυκόνου,  και  με  αντίστοιχες  αποφάσεις  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των
Νομικών  Προσώπων  του,  όσον  αφορά  τα  αναφερόμενα  νομικά  πρόσωπά  του  στην  παρούσα
διακήρυξη. 
25.03.  Ο  κάθε  φορέας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προβεί  σε  κάθε  είδους  έλεγχο  που  θα  κρίνει
σκόπιμο,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  και  να  εξασφαλίσει  την  συμφωνία  της  ποιότητας  των
παραδοθέντων ειδών με αυτήν των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων. Η ποιότητα
των υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως
καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως επίσης και των λιπαντικών.
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ΑΡΘΡΟ 26ο: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
26.01.  Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  για  να
υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
26.02. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και  από  κάθε  δικαίωμά  του  που  απορρέει  απ’  αυτήν,  εφόσον  δεν  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α».
26.03. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση,
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
26.04. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 27ο : Εγγυήσεις ποιότητας
27.01.  Στη  σύμβαση  που  θα  καταρτισθεί  ο  ανάδοχος  θα  εγγυηθεί  ότι  τα  προσφερόμενα  υγρά
καύσιμα  και  λιπαντικά  είναι  αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές
προδιαγραφές  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  των  επισήμων  κρατικών  φορέων,  ότι  έχουν  τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα
σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. κι ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα
προορίζει ο Δήμος Μυκόνου και τα Νομικά του Πρόσωπα. 
27.02 Ο κάθε φορέας διατηρεί  όλα τα δικαιώματα,  τα οποία θ’ ασκήσει,  όταν διαπιστώσει  ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του κάθε φορέα, κάθε ποσότητα υγρού καυσίμου ή λιπαντικού
που  προμήθευσε,  μέσα  σε  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των
παραπάνω  διαβεβαιώσεων.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  πως  το  μέγιστο  ποσοστό  υγρού
καυσίμου που πρέπει ν’ αντικατασταθεί, δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υγρών καυσίμων και λιπαντικών κι
αποστολής στον φορέα των νέων, σ’ αντικατάσταση των ακατάλληλων προϊόντων, θα βαρύνουν
τον προμηθευτή.
27.03.  Εφόσον  από  τη  χρήση  του  ακατάλληλου  καυσίμου  ή  λιπαντικού,  επήλθε  φθορά  στο
μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  στα  μηχανήματα  του  Δήμου  Μυκόνου  και  των  Νομικών  του
Προσώπων, ο προμηθευτής υποχρεούνται ν’ αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης
που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 
Επιπλέον,  κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του κάθε Νομικού Προσώπου, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να
καταβάλει ως αποζημίωση προς τον δήμο ή το νομικό πρόσωπο, για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο
προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.
27.04. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υγρού καυσίμου ή
λιπαντικού, κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 28ο: Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά –Κρατήσεις
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28.01. Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων πετρελαιοειδών, θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του
ποσού, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που
θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
28.02. Ο ανάδοχος υπόκειται σ’ όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.
28.03. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από τον κάθε φορέα τριάντα (30)
ημέρες  μετά  την  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  απ’ αυτόν,  τότε  ο  συγκεκριμένος  φορέας
καθίσταται  υπερήμερος  κι  οφείλει  τόκους,  χωρίς  ν’ απαιτείται  όχληση  από  τον  προμηθευτή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να
γίνει  πριν  την  ημερομηνία  έκδοσης  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 29ο : Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση

29.03.  Επίσης  η  περίληψη  της  διακήρυξης  θα  τοιχοκολληθεί  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα
Μυκόνου, με πρακτικό τοιχοκόλλησης, θ’ αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.
29.04. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα
αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Μυκόνου  http://www.mykonos.gr/ που  θα  παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
29.05. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.
3548/07,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε  περίπτωση  από  τον  προμηθευτή  που  ανακηρύχθηκε
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, πριν την υπογραφή
της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 31ο:
32.01. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
της  ΥΑ Π1/2390/2012,  του  Ν.  3463/2006,   του  Ν.  3852/2010, και  της  Απόφασης  Υπουργού
Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο
της διακήρυξης, όπως ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του ……………………………………………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………………………………………….
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………………………………………
Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………….
Fax : …………………………………………………………………………………………………..
e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………..

ΚΑΥΣΙΜΑ

Ποσοστό
έκπτωσης επί

τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε

διαμορφούμενης
μέσης λιανικής
τιμής πώλησης)

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Αριθμητικώς
(ακέραιο)

Ολογράφως

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134100-8 40.000 ……….  %

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV 09132100-4 6.670 ……….  %

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5 59.080 ……….  %

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

A/A ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

Προσφερόμενη
Τιμή μονάδος € (

 Συνολική Δαπάνη €

1 Υγρό Ad Blue για κινητήρες EURO 4 και EURO 5 120

2 Λιπαντικό SAE 20W - 50 100

3 Λιπαντικό SAE 20W - 40 100

4 Λιπαντικό SAE 10W - 40 30
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5 Λιπαντικό SAE 10W - 30  20

6 Λιπαντικό SAE 15W - 40  40

7 Υδραυλικό Hydrol 68 50

8 Υδραυλικό Hydrol 66 50

9 Αντιψυκτικό - Παραφλού (≤15 C) 40

10 Υγρά Φρένων 10

11 Γράσο 18kg

12 Λιπαντικό μίξης βενζίνης για χορτοκοπτικό 20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 23%

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

(τόπος) ……(ημερομηνία)…………2016

Ο Προσφέρων
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