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«ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΜΕ 

 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ». 
 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
   1) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ.158 παξ.δ θαη ηνπ άξζξνπ 209 Ν. 3463/06 «ΚΤΡΩΗ ΣΟΤ 

ΚΩΓΙΚΑ ΓΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ»,(ΦΔΚ A’ 114/2006). 
   2)Σελ ππ΄ αξίζκ.: 11389/1993 απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. (ΦΔΚ 185/1993 ηεχρνο Β') : 

"Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο" (ΔΚΠΟΣΑ). 
    3) Σελ ππ΄ αξίζκ.:  03/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ,γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014 θαη ηελ κε αξ. πξση. 877/27-1-2014 ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο απφ 
ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε   Μαθεδνλίαο Θξάθεο  

    4)Tελ ππ’αξηζ.90/2014  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ηξνπνπνίεζε 
πξνππνινγηζκνχ. 

    5) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».  

    6) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Καιιηθξάηεο» 
    7 )Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξνπ 13  ηνπ Ν.3438/2006 
   8)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. Α’ 64/16-03-2007) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
λνκνζεζίάο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
2055/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο  Ννεκβξίνπ 2005. 
   9) Σν ΦΔΚ Α 240 /12-12-2012 θαη ην ην ΦΔΚ Α’ 18  ην Ν.4111/2013,ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4257/2014  
  10)Σελ  ππ΄ αξίζκ.: 189/2014  απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο γηα ηελ έγθξηζε 
δηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ.  
  11)Σηο ππ’αξηζ, θαη 13/2014  θαη   55/2014  απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ςήθηζε ηεο 
πίζησζεο θαη ηελ  ππ΄ αξίζκ.:230/2014 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Έγθξηζε ησλ 



 

[2] 

 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ . 
  12) ηελ ππ΄ αξίζκ.:36/2014 απφθαζε Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 
Γ.Νανπζαο. γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα . 
  13) Σελ ππ΄ αξίζκ.:16/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Α’βαζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 
  14)Σελ ππ΄ αξίζκ.πξάμε 10/2014  απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Β’βάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

  
Πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζπλνιηθνχ πνζνχ   
662.694,44 € άλεπ ΦΠΑ +  23%, Φ.Π.Α.  152,419,78 €,  ΤΝΟΛΟ 815.114.22 € 
Αλαιπηηθά : 
1.       484.230,14 €   άλεπ ΦΠΑ + 23%,Φ.Π.Α. 111.372,98 €,  ΤΝΟΛΟ 595.603,12 €  γηα ηα 

θαχζηκα ζέξκαλζεο  ,   

2.      171.381,70 € άλεπ ΦΠΑ +  23% Φ.Π.Α. 39.417,80 €, ΤΝΟΛΟ 210.799,50 € γηα ηα 
θαχζηκα θίλεζεο  

3. θαη 7.082,60  € άλεπ ΦΠΑ + 23% Φ.Π.Α.  1.629,00  €, ΤΝΟΛΟ 8.711,60 € γηα ηα 
ιηπαληηθά ) 

 κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο: 
 α)γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο 

ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε κέζε ηηκή  ιηαληθήο πψιεζεο ζην Ννκφ Ηκαζίαο , φπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα   ηα νπνία  είλαη ηα εμήο: 

1.ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 
2..Α’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
3.Β΄’ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

           
 
β) ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  

θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα   ηα νπνία  είλαη ηα εμήο: 
1.ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Γ.ΝΑΟΤΑ 

 ΑΡΘΡΟ  1ν  

 
 

Πξνυπνινγηζκνί  – Υξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο 

1.ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 
Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ - ιηπαληηθψλ  γηα ην Γήκν Νάνπζαο είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

290.487,76€(άλεπ  Φ.Π.Α.) ζπλ  66.812,24€ (ΦΠΑ 23%),  ζχλνιν  357.300,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Ο πξνυπνινγηζκφο  αλέξρεηαη ζε : 

  (ΟΜΑΓΑ 1)  117.886,14  € (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο  
 ( ΟΜΑΓΑ 2)  165.757,22€ (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο θαη 
  (ΟΜΑΓΑ 3)  6.844,40 € (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα ιηπαληηθά.   
 
Αλαιπηηθφηεξα αλά νκάδα είδνπο : 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 
Α/Α  Δίδνο πξνκήζεηαο KΩΓ CPV Μνλ. /Μεη. Πνζφηεο Σηκή/κ

νλ. 
Αμία ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΓΑ 
1 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 
ΘΔΡΜΑΝΖ  

09135100 ιίηξα 116.488,32 1,012 117.886,18 27.113,82 145.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 145.000,00 
2 

ΟΜΑΓΑ 
2 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

09134200 ιίηξα 129.298,98 1,10 142.228,87 32.712,64 174.941,51 

3 ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΑΜΟΛΤΒΓΖ  

09132100 ιίηξα 17.558,47 1,34 23.528,35 5.411,52 28.939,87 

4         

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 165.757,22 38.124,13 203.881,35 

5 ΟΜΑΓΑ 
3 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  Όπσο ε 
κειέηε  

  6.844,40 1.574,21 8.418,61 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3 

 
8.418,61 
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ΤΝΟΛΟ 290.487,80 66.812,20 
ΦΠΑ 23% 

357.300,00 

         
 

Οη ηηκέο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί ζηνλ παξαπάλσ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη νη ελδεηθηηθά  
πηζαλέο πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ ζηελ αγνξά , ιφγσ ηεο κε ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ.  
 
 
  Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο 
παξαθάησ νηθείνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 2015 

ΕΙΔΗ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΣΡΑ ΣΙΜΗ/ΛΙΣΡΟ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

      
23% 

 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ 

02.10.6643 O9135100 20.244,87 1,012 20.487,81 4.712,20 25.200,00 

02.15.6643 Ο9135100 84.674,96 1,012 85.691,06 19.708,94 105.400,00 

 
02.30.6643 Ο9135100 9.640,41 1,012 9.756,09 2.243,90 12.000,00 

 
02.35.6643 Ο9135100 964,04 1,012 975,61 224,39 1.200,00 

 
02.45.6643 Ο9135100 964,04 1,012 975,61 224,39 1.200,00 

  
ΤΝΟΛΟ 116.488,32 1,012 117.886,18 27.113,82 145.000,00 

        

        

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ  02.20.6411 Ο9132100 3.472,13 1,34 4.652,65 1.070,11 5.722,76 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 02.20.6411 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 62,80 14,44 77,24 

     
4.715,45 1.084,55 5.800,00 

        ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΗ 02.20.6641 Ο9134200 59.295,78 1,10 65.225,36 15.001,83 80.227,20 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.20.6641 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 1.441,30 331,50 1.772,80 

     
66.666,66 15.333,33 82.000,00 

        

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ  02.30.6411 Ο9132100 8.643,45 1,34 11.582,22 2.663,91 14.246,13 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.30.6411 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 
 

206,40 47,47 253,87 

     
11.788,62 2.711,38 14.500,00 

        ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΗ 02.30.6641 Ο9134200 61.984,94 1,10 68.183,43 15.682,19 83.865,62 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.30.6641 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 4.987,30 1.147,08 6.134,38 

     
73.170,73 16.829,27 90.000,00 

        

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ  02.35.6411 Ο9132100 5.442,89 1,34 7.293,47 1.677,50 8.970,97 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.35.6411 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 
 

23,60 5,43 29,03 

     
7.317,07 1.682,93 9.000,00 
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ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΗ 02.35.6641 Ο9134200 8.018,26 1,10 8.820,09 2.028,62 10.848,71 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  02.35.6641 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 123,00 28,29 151,29 

     
8.943,09 2.056,91 11.000,00 

        

        

  
ΤΝΟΛΟ 

  
290.487,80 66.812,19 357.300,00 

 
 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο 

πξνζθνξά γηα κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο 
Γήκνο Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ έλα 
πξνκεζεπηή. 
     Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν  ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ 
πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη δίδεηαη κε 
ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 
Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
    Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί 1  κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο 
πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε.  
 
Δηδηθφηεξα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, ζα αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 
  5.809,75 € γηα ζπλνιηθή πξνζθνξά (ΟΜΑΓΑ 1 + ΟΜΑΓΑ 2 + ΟΜΑΓΑ 3 ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ) ή 
  2.357,72 €  γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 1),      
  3.315,14€,  γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο (ΟΜΑΓΑ 2) θαη  
     136,89 €   γηα πξνζθνξά γηα ηα ιηπαληηθά (ΟΜΑΓΑ 3). 

 
 
 
 
 

2.ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

 
Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ – ιηπαληηθψλ γηα ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

Γήκνπ Νάνπζαο  είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 121.230,68 €(άλεπ  Φ.Π.Α.) ζπλ  27.883,06€ 
(ΦΠΑ 23%),  ζχλνιν  149.113,74 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Ο πξνυπνινγηζκφο  
αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ  

(ΟΜΑΓΑ 1) 70.840,00  € (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο ηεο Γεκνηηθεο Δλνηεηαο 
Νανπζαο  θαη  

 ( ΟΜΑΓΑ 2) θαπζηκα ζέξκαλζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλζεκίσλ θαη Δηξελνχπνιεο             
44.528,00    (άλεπ  Φ.Π.Α.)                     

(ΟΜΑΓΑ  3)   5.624,48(    αλεπ ΦΠΑ )    θαχζηκα θίλεζεο θαη  
(ΟΜΑΓΑ 4 )      238,20 € (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα ιηπαληηθά.   
 
Αλαιπηηθφηεξα αλά νκάδα είδνπο : 

 
Α/Α  Δίδνο πξνκήζεηαο KΩΓ CPV Μνλ. /Μεη. Πνζφηεο Σηκή/κνλ

. 
Αμία ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΟ 

1          

1 

ΟΜΑΓΑ 
1 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 
ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΝΑΟΤΑ 

09135100 ιίηξα 70.000 1,012 70.840,00 16.293,20 87.133,20 

2 ΟΜΑΓΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 09135100 ιίηξα 44.000 1,012 44.528,00 10.241,44 54.769,44 
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2 ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΑΝΘΔΜΙΩΝ -
ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

 

ΟΜΑΓΑ 
3 

        

3 ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

09132100 ιίηξα 4188 1,343 5.624,48   1.293,64 6.918,12 

4         

5 ΟΜΑΓΑ 
4 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ  Όπσο ε 
κειέηε  

  238,20        54,78 292,98 

ΤΝΟΛΟ 121.230,68 27.883,06 149.113,74 

 
 

 
  Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο 
παξαθάησ νηθείνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2014 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 2015 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ       

    

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΟ 

ΚΑ 15/6643 & 15/6643.01 115.368,00 26.534,64 141.902,64 

      

  ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

ΚΑ 15/6641 5.862,68 1.348,42 7.211,10 

       

  ΤΝΟΛΑ 121.230,68 27.883,06 149.113,74 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα 
κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. O Γήκνο Νάνπζαο  
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ έλα πξνκεζεπηή. 
Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ 
πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη δίδεηαη κε 
ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 
Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
 Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο 
πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε.  
 
Δηδηθφηεξα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, ζα αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ       2.424,61€ γηα ζπλνιηθή πξνζθνξά (ΟΜΑΓΑ 1 + ΟΜΑΓΑ 2 + ΟΜΑΓΑ 3 ησλ 
πξνο πξνκήζεηα εηδψλ)   ή   
     1.416,80 € γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 1),      
       890,56€,  γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 2) θαη  
       112,49.€ γηα πξνζθνξά  γηα ηα  θαχζηκα θίλεζεο  (ΟΜΑΓΑ 3).θαη  
           4,76 γηα ηα ιηπαληηθά (ΟΜΑΓΑ 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α’ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 



 

[6] 

 

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ – ιηπαληηθψλ γηα ηε ρνιηθή Δπηηξνπή Α’Βαζκηαο Δθπαίδεπζεο  είλαη 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 125.488,00 €(άλεπ  Φ.Π.Α.) ζπλ  28.862,24€ (ΦΠΑ 23%),  ζχλνιν  
154.350,24 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Ο πξνυπνινγηζκφο  αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ  

(ΟΜΑΓΑ 1) 80.960,00€ (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο  ησλ ζρνιείσλ ηεο  
Α’Βζκηαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νανπζαο 

( ΟΜΑΓΑ 2) 44.528,00    (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο  ησλ ζρνιείσλ ηεο  
Α’Βζκηαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλζεκίσλ θαη Δηξελνχπνιεο. 

 
( 

Α/Α  Δίδνο πξνκήζεηαο KΩΓ CPV Μνλ. /Μεη. Πνζφηεο Σηκή/κνλ. Αμία ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΝΑΟΤΑ 

09135100 ιίηξα 80.000 1,012 80.960,00 18.620,80 99.580,80 

2 

ΟΜΑΓΑ 2 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

09135100 ιίηξα 44.000 1,012 44.528,00 10.241,44 54.769,44 

ΤΝΟΛΟ 125.488,00 28.862,24 154.350,24 

 
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα 

κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο Γήκνο Νάνπζαο  
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ έλα πξνκεζεπηή. 
Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
πνζνζηφ δχν  ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη δίδεηαη κε ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη 
γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο 
πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε.  
 
Δηδηθφηεξα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, ζα αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 
   2.509,76 € γηα ζπλνιηθή πξνζθνξά (ΟΜΑΓΑ 1 + ΟΜΑΓΑ 2 ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ), ή 
   1.619,20€ γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 1),      
      890,56€,  γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 2)  
 
 

   

4.ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β’ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ - ιηπαληηθψλ  γηα ηε ρνιηθή Δπηηξνπή Β’ζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 125.488,00 €(άλεπ  Φ.Π.Α.) ζπλ  28.862,24€ (ΦΠΑ 23%),  ζχλνιν  
154.350,24 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Ο πξνυπνινγηζκφο  αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ  

(ΟΜΑΓΑ 1) 80.960,00 (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο  ησλ ζρνιείσλ ηεο  
Β’Βαζκηαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νανπζαο 

( ΟΜΑΓΑ 2)44.528,00    (άλεπ  Φ.Π.Α.) γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο  ησλ ζρνιείσλ ηεο  
Β’Βαζκηαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλζεκίσλ θαη Δηξελνχπνιεο. 

Α/Α  Δίδνο πξνκήζεηαο KΩΓ CPV Μνλ. /Μεη. Πνζφηεο Σηκή/κνλ
. 

Αμία ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΓΑ 1 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΝΑΟΤΑ 

09135100 ιίηξα 80.000,00 1,012 80.960,00 18.620,80 99.580,80 

2 
ΟΜΑΓΑ 2 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

09135100 ιίηξα 44.000,00 1,012 44.528,00 10.241,44 54.769,44 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΑΝΘΔΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ 

ΤΝΟΛΟ 125.488,00 28.862,24 154.350,24 

 
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα 

κία ή γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.Ο Γήκνο Νάνπζαο  
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ έλα πξνκεζεπηή. 
Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ 
πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη δίδεηαη κε 
ηζφπνζν γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 
Σξάπεδαο ζπληεηαγκέλεο κε ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
 Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο 
πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε.  
 
Δηδηθφηεξα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, ζα αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 
    2.509,76 € γηα ζπλνιηθή πξνζθνξά (ΟΜΑΓΑ 1 + ΟΜΑΓΑ 2 ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ), ή 
    1.619,20€ γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 1),      
      890,56€,  γηα πξνζθνξά γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο (ΟΜΑΓΑ 2)  

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  2ν 
Σφπνο θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο. 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 13 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ 2014  εκέξα  Γεπηέξα, 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ  δεκνηηθνχ  
θαηαζηήκαηνο, ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ 
ΓΗΜΑΡΥΙΑ αξ. 30, κε ψξα έλαξμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 11.00 π.κ. θαη ψξα 
ιήμεο ηελ 11.30 π.κ., 

2. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα. 

3. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 15.00 κ.κ.  
Η δηεχζπλζε απνζηνιήο είλαη: 

ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΩΪΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 
Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ 
Σ.Κ. 59 200 
κε ηελ έλδεημε : ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ 
ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ 
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ»   
 

4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην δήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.  

5. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  3ν 
Σεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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 Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά 
ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) ε παξνχζα δηαθήξπμε β) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γ)νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο & ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη δ) ηα έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  4ν 
Πιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ – Καλφλεο δεκνζηφηεηαο 

 1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο , απφ ην Γξαθείν 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο , 
φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε  απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Δπί πξνζζέησο φια ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 
παξνχζαο, ζα αλαξηεζνχλ θαη ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο ιήςε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο, www.naoussa.gr   . 
 2. Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα δεκνπξαζηψλ  
«Ναπηεκπνξηθή », ζηελ εθεκεξίδα «Υξεκαηηζηήξην , ζηελ ηνπηθή εβδνκαδηαία «ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΑ ΝΔΑ 
» θαη ζηηο εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο «ΛΑΟ» θαη «ΗΜΔΡΗΙΑ» φπσο επίζεο θαη ζην 
Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. Η πεξίιεςε ηεο 
δηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρψξν “Γηαχγεηα” θαζψο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο, www.naoussa.gr. Δπί πξνζζέησο, πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί  ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη ησλ ηξηψλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 
Νάνπζαο, φπσο επίζεο  θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηελ Βέξνηα . 

4. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ ηπρφλ 
επαλαιεπηηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε νξηζηηθά ε δεκνπξαζία. ε 
πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ λα ηηο θαηαβάιιεη, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 
Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ Γξ. Πξνκεζεηψλ(εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο):  
23323-50367, 50328  
FAX:23320-24260,  
e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 
 

 
      ΑΡΘΡΟ  5ν 

Υξφλνο - Σφπνο - Σξφπνο παξάδνζεο. 
 Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ θνξέσλ  θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπο .Οη θνξείο  δελ 
ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζνπλ  ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν 
κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ησλ θνξέσλ . Ο Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ 
Πξφζσπα   δχλαηαη λα παξαηείλνπλ  ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ – ιηπαληηθψλ γηα φζν ρξφλν ρξεηαζηεί 
θαη κέρξηο αλαδείμεσο λένπ κεηνδφηε γηα ην επφκελν έηνο ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη , θαηά ην 
ρξφλν ηεο παξάηαζεο  ,ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε  σο θαη 
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή πξνκήζεηαο 
λα εθνδηάζεη ηνπο θνξείο  κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ.  

 Η ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο  ,βελδίλε ακφιπβδε ζα γίλεηαη  απφ 
πξαηήξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηα θαηαζηήκαηα  ηνπ δήκνπ  θαη ζηα 
λνκηθά ηνπ πξφζσπα θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. 

Σα ιηπαληηθά ζα παξαδνζνχλ ζην κεραλνζηάζην ηνπ Γήκνπ ( ρψξνο Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 
ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο)  θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδείμνπλ ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή θαηφπηλ παξαγγειίαο . 
           Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ηξίηνπο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  6ν 

http://www.naoussa.gr/
http://www.naoussa.gr/
mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
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Δγγπήζεηο 
  

 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ θνξέα  κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε ζην 
χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην 
Φ.Π.Α.(άξζξν 157 θαη παξ.5  ηνπ  άξζξνπ   201  ηνπ Ν.4281/14). 

Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ην 
ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ απηφλ ππεξεζηψλ κε 
ζθνπφ λα θαιπθζεί ε ηπρφλ δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο ν πξνκεζεπηήο αξλεζεί λα 
εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηηο εθπιεξψζεη πιεκκειψο.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  7ν 
Γεθηνί ζηνλ Γηαγσληζκφ 

  ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 
 
α. Έιιελεο θαη αιινδαπνί θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο πνπ αζθνχλ ην εκπνξηθφ επάγγεικα πνπ 
είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο ην ηξέρνλ έηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
β. Ηκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. 
γ. πλεηαηξηζκνί. 
δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
 
 
 
  Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία: 
 
α. Σε θεξεγγπφηεηά ηνπο. 
β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. 
γ. Σε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 
δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 
 

Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα, πιελ απηψλ πνπ ξεηά δειψλεη φηη δελ 
απνδέρεηαη. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα κελ 
απνδερζεί ηελ πξνζθνξά αλαδφρνπ, ηνπ νπνίνπ νη αληηξξήζεηο-επηθπιάμεηο θξίλνληαη νπζηψδεηο. 

 Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε 
ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο  θαη ηα 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία απηήο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  8ν 
Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 .  
Όζνη πξνκεζεπηέο  επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζε δχν (2) θαθέινπο, (ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ζα πεξηέρεηαη 
ν εζσηεξηθφο)  εθ ησλ νπνίσλ: 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004753
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Α. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 
 
Μέζα ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν θαη κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα ππάξρνπλ: 
 

1. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ίζε κε ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

β.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη 
δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα αλαδεηείηαη 
απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηελ αξηζκ. 2458/ 22-2-2005   Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
(ΦΔΚ 267/ Β΄ / 1-3-2005). 
 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην 

θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν 

αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ 

ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν 

ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο.  

ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) 

ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 
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ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην 

πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβε πιήξε γλψζε 

ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ απηήο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. ,πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ή νη πξνζθεξφκελεο 

ηηκέο ηζρχεη/ νπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο,  θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.  

ε. Σερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

 

2. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ίζε κε ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο.  

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή 

Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) 

πνπ αθνξνχλ ηνπο έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβε πιήξε γλψζε 

ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ απηήο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. ,πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ή νη πξνζθεξφκελεο 
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ηηκέο ηζρχεη/ νπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο,  θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.  

ε. Σερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

 

 

 

3. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, κε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ην 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. 

Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ 

έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

 

4. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ.  Τπεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβε πιήξε γλψζε 

ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ απηήο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα, φπσο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. ,πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ή νη πξνζθεξφκελεο 

ηηκέο ηζρχεη/ νπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο,  θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.  

ε. Σερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

 

 

 

5. ΔΝΩΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ 

κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο 

νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ησλ Μ.Μ.Δ. ή ησλ 
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παξαγσγηθψλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάινπλ θαη θάζε 

άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο 

πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 

 

 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

θεξεγγπφηεηα, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή γεληθφηεξα 

θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην 

δηαγσληζκφ, ηα αθφινπζα: 

α. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Δπίζεο πξέπεη λα δεισζεί ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα 

πξνζθεξφκελα πιηθά, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σα πξναλαθεξφκελα δελ εθαξκφδνληαη 

γηα πξντφληα πξνέιεπζεο απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

β. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ.  

γ. Γήισζε γηα ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, πξνζθνκίδνληαο παξαζηαηηθά πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο – εθφζνλ ππάξρνπλ - ησλ πξνο 

πξνκήζεηα πιηθψλ, πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ πξνηχπσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ζα 

αμηνινγεζεί. 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 

βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ. 

 Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν 

ακνηβήο. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, 

απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο. 



 

[14] 

 

 

 
Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά 

ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα αλνηρζεί 
ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 

Δπίζεο δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ 
πνζνηήησλ  είηε αθνξά ηα θαχζηκα είηε ηα ιηπαληηθά. 
 Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ φηη νη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο . Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή 
απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη 
Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν 
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 
 
 

Β. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 
 ηνλ εζσηεξηθφ θάθειν ζα ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
ζπκπιεξσκέλε ζην εηδηθφ έληππν πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο. Η πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα θέξεη 
μχζκαηα, δηνξζψζεηο θαη κνπηδνχξεο.  
 ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ πξνζθεξνκέλσλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, 
ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε απηψλ. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο 
δεκνπξαζίαο επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 
 Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζην ηηκνιφγην, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθά.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ν 
Ηζρχο Πξνζθνξψλ 

 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή, αλεμάξηεηα απφ 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. Ο δήκνο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα 
παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη 
δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ 
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ 
ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  10ν 
Γιψζζα χληαμεο ησλ Πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη 
εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα 
επίζεκα, εθηφο απφ ηα επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  11ν 
Υαξαθηεξηζκφο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθψλ 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά 

ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζ΄ απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ 
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πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  12ν 
Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δληαία Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ  θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,  πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο 
πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεη ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 ε θάζε θάθειν, πνπ παξαδίδεηαη, εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
θάζε δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθφ, ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ 
αξηζκφο. Αλαγξάθεηαη αθφκε ζην πξαθηηθφ θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ 
ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ε γη' απηφ ην ιφγν κε απνδνρή 
ηεο πξνζθνξάο. 
 Όηαλ πεξάζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε απνδνρή 
κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ 
πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ 
ψξα απηή. 
 Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε 
αξρίδεη απφ ηελ Δληαία Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ  ε 
απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη γξάθνληαη ζην 
πξαθηηθφ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα 
εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. 
 Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θχξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη 
αλαγξάθεηαη ζ’ απηφλ ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. 
 Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη παξεπξηζθφκελνη ζηελ 
αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 
 Η  Δληαία Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ  θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηε 
ζπλέρεηα ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη 
απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 
 Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη δεκφζηα θαη αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ 
απνθιείζζεθαλ θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. 
  Δθφζνλ απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ 
επηηξνπή λα κελ πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ ίδηα κέξα, αιιά ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνχ 
απνζθξαγίδεη δεκφζηα ηνπο θαθέινπο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξζείζεο 
ηηκέο.  

ΑΡΘΡΟ  13ν 
Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ 

 Η επηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ  κε γλσκνδφηεζε ηεο 

πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη: 

α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ή ηε 

β. καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. 

 Η ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

γλσκνδνηεί γηα: 

α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, 

γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο. 
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ΑΡΘΡΟ  14ν 

Αλαθήξπμε κεηνδφηε 
 Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ θεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ην  
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηε κέζε ηηκή  ιηαληθήο πψιεζεο ζην Ννκφ 
Ηκαζίαο. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  
 Σν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  ζα είλαη ην ίδην γηα ην 
ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ. Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη 
δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή αλάδνρνο 
αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζην ζχλνιν ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε 
ηηκή. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο (απφθιηζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 50% απφ ηηο ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), νη πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη 
ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο εμαηξεηηθά 
επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επαιεζεχζεη πξηλ ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα.  
 
           Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ ιηπαληηθψλ θεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε 
ρακειφηεξε ηηκή. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ 
ηνπο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  15ν 
Δλζηάζεηο 

 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηφηε κεηαηίζεηαη θαη ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

2. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ 

απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ΄ απηφλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην Γήκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή 

δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηελ 

έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

3. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

4. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε 

πξνζβνιή ηνπο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

5. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 

κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax) ή 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e mail) ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν. 

6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

 
        .  

ΑΡΘΡΟ  16ν 
Δγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα  
είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, φηη έρνπλ 
ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα 
ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. , ηα δε ιηπαληηθά πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φηη θαχζηκα & 
ιηπαληηθά είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν δήκνο. 
 Ο δήκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ 
αληηθαηαζηήζεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δήκνπ θάζε πνζφηεηα θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ πνπ 
πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 
δηαβεβαηψζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηφ θαπζίκσλ ή ιηπαληηθψλ 
πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 
 Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ θαη 
απνζηνιήο ζην δήκν ηνπ λένπ είδνπο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ ή ιηπαληηθνχ επήιζε θζνξά ζηνλ 
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη 
φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα 
θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο ην δήκν γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 
 Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ ή 
ιηπαληηθνχ , θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  17ν 

 

Πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο 
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χκθσλα κε ην άξζξν 278 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
λ. 4071/2012 : Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ πινπνίεζεο ησλ 
δηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α.. θαη ηα 
λνκηθά ηνπο πξφζσπα,, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ, ρσξίο 
Φ.Π.Α., ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά, πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο, 
έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ’ χιελ αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 7 ηνπ π.δ. 774/1980, φπσο ηζρχεη. 

 Δάλ δελ δηελεξγεζεί ν ελ ιφγσ πξνιεπηηθφο έιεγρνο, ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη 
είλαη άθπξε. O έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) 
εκέξεο απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφ ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, πξνθχπηεη πσο ε 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζα πξνθχςεη κεηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ην 
θαζ’ χιελ αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  

Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ πξσηνθνιιείηαη ηελ ίδηα 
εκέξα ζην πξσηφθνιιν ηνπ δήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ν 
Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο 

1. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σν είδνο. 

β) Σελ πνζφηεηα. 

γ) Σελ ηηκή. 

δ) Σν δήκν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα 

ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. ζην Γήκν Νάνπζαο ή  ζην αληίζηνηρν Ννκηθφ πξφζσπν . Ο 

πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο 

πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ 

ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ 

πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα 

θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051719
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072958
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072958
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5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κε ην Γήκν Νάνπζαο ή ηα αληίζηνηρα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα , θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  19ν 
χκβαζε – Ηζρχ ηεο χκβαζεο  

Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε 
ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ 
θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 
αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην πξνο ππνγξαθή 
φξγαλν ηνπ εθάζηνηε θνξέα θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαη πξσηνθνιιείηαη ηελ ίδηα 
κέξα. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα ελψ ε 
εκεξνκελία ιήμεο ζα είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο. Ωο αλψηαηε δηάξθεηα ηζρχνο θάζε ζχκβαζεο 
νξίδεηαη ην έλα έηνο. 

Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ 
γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ 
εθάζηνηε θνξέα. 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ 
παξαδφζεσλ, ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
σο αζήκαλην. 
β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  20ν 
Dumping - εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο 

1. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο (ηηκή dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη 

απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη 

γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  

2. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ 

έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νθείινπλ 

εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη 

απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

3. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο 

πξντφληα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Η.Π.Α., ηελ 

Ιαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηελ Λεηνλία, Ληζνπαλία, Δζζνλία, Ρνπκαλία, Πνισλία, Σζερία, 

ινβαθία, ινβελία, Βνπιγαξία, Οπγγαξία, Κχπξν, Ιζξαήι θαη Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο 
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πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ  21ν  

Γαπάλεο Γεκνζίεπζεο  
 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.ή 
ηνπο Αλάδνρνπο. 
 Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ή ηνπο Αλάδνρνπο  ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο 
γηα ην Γεκφζην, εηζθνξέο, θφξνο εηζνδήκαηνο θιπ..Δηδηθά γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ 
θίλεζε ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ νη θξαηήζεηο  ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 
επηβαξχλνπλ ην Γήκν , ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ  6 παξ.15 ηνπ 
λ.4071/2012.(Δι.πλ.Κι.Σ Πξάμε  58/2013) 
 

ΑΡΘΡΟ  22ν  
Σξφπνο πιεξσκήο 

 Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη θαηά Τπεξεζία θαη είδνο , θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ. Η  πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ 
πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε 
θαη ζχληαμε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€) κεηά απφ 
πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην 
Δπίηξνπν Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  23ν  
Πξνβιεπφκελεο ξήηξεο  

χκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ αξ.11389/3/1993  (ΦΔΚ 185/23-3-1993) «Απφθαζε Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ ηνπ Δληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»: 

     ε πεξίπησζε  πνπ ην πιηθφ θνξησζεί –παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο  δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο  πνπ ρνξεγήζεθε,   ζχκθσλα κε ην  άξζξν 27 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ,    επηβάιινληαη 

εθηφο ησλ ηπρφλ  πξνβιεπφκελσλ ,θαηά πεξίπησζε , θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: 

α) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ 

κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ (απφ ην άξζξν  27 ηνπ Δληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ) ρξφλνπ 

παξάηαζεο,  2,5%  επί  ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα .Δάλ 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο ζεσξείηαη 

νιφθιεξε κέξα.  

             β)Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ  1/2,    5%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.   
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ΑΡΘΡΟ  24ν 

 
Σξφπνο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ  

 
 
 
 
Δάλ ε αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ παξάδνζεο ππεξβεί ηηο δέθα (10) εκέξεο, 

ηφηε ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη φιν ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εθπίπηεη ππέξ 
ηνπ εθάζηνηε θνξέα.    

 
 
Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΔΚΠΟΣΑ)  θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 « Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

               
 
 
 

       Ο Γήκαξρνο Ζξσηθήο Πφιεο Νάνπζαο 
 
 

       
      

                                             ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ ΑΝΑΣΑΗΟ  
 
 
 

 
 


