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«∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1)   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου.158 παρ.δ και του άρθρου 209 Ν. 3463/06 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»,(ΦΕΚ A’ 114/2006). 

2)   Την υπ΄ αριθµόν 11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β') : 
"Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). 

3)   Την µε αριθµό  578/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,για την ψήφιση του 
Προϋπολογισµού έτους 2012 και την µε αρ. πρωτ. 12857/ 2-1-2012 σχετική απόφαση έγκρισης 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση   Μακεδονίας Θράκης.  

4)   Την µε αριθµό  171/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηµαθίας «Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου και πετρελαιοειδών στους ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, τα 
Ν.Π.∆.∆. των ∆ήµων και τα Ιδρύµατά τους, για το έτος 2012» . 

5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προµηθειών του 
∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  

6)  Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Καλλικράτης» 
7) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64/16-03-2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίάς στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών κι υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης  Νοεµβρίου 2005. 
8)  Την  µε αριθµό         133 /2012  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας για την έγκριση 
διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού.  
9) Την µε αριθµό  44/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και καθορισµό των όρων διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση προµήθειας καυσίµων θέρµανσης κίνησης και λιπαντικών. 
 



Προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης α)για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης, το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή  λιανικής πώλησης στο Νοµό Ηµαθίας , 
όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και β) την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια λιπαντικών. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

 
 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
Η προµήθεια καυσίµων - λιπαντικών είναι συνολικού προϋπολογισµού 307.317,07 €(άνευ  

Φ.Π.Α.) συν  70.682,93€ (ΦΠΑ 23%),  σύνολο  378.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Ο 
προϋπολογισµός  ανέρχεται στο ύψος των 293.786,57  € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιµα θέρµανσης 
και κίνησης και 13.530,50 € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα λιπαντικά.   

 
 
 
Αναλυτικότερα ανά οµάδα είδους : 

 

Α/Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΛΙΤΡΑ   ΤΙΜΗ /lt  

ΠΟΣΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ  23% ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑ∆Α 1 
ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
KΩ∆ CPV  
09135100 67.338,06. 0,821€ 55.284,55 12.715,45 68.000,00 

             

ΟΜΑ∆Α 2 
ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  
KΩ∆ CPV 
09134200 159.152,02 1,25€ 198.940,02 45.756,21 244.696,23 

 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ 
ΚΩ∆ CPV 
09132200 8.200 1,41€ 11.562,00 2.659,26 14.221,26 

  

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
KΩ∆ CPV 
09132100 20.000 1,40€ 28.000,00 6.440,00 34.440,00 

  187.352,02  238.502,02 54.855,47 293.357,49 
ΟΜΑ∆Α 3  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   

   ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
όπως η 
µελέτη   13.530,50 3.112,01 

     
16.642,51 

  ΣΥΝΟΛΑ 254.690,08  307.317,07 70.682,93 378.000,00 
 
 
 

Οι τιµές που έχουν υπολογιστεί στον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές 
πιθανές που µπορεί να ισχύουν στην αγορά , λόγω της µη σταθερότητας των τιµών των καυσίµων.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους 
παρακάτω οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2012 : 
 
 

  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ         

    
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ   

ΚΑ 02.10..6643 34.146,35 7.853,65 42.000,00   
ΚΑ 02.20..6643 3.252,03 747,97 4.000,00   
ΚΑ 02.30.6643 11.382,12 2.617,88 14.000,00   
ΚΑ 02.35..6643 4.065,04 934,96 5.000,00   
ΚΑ 02.45..6643 2.439,01 560,99 3.000,00   
   55.284,55 12.715,45 68.000,00   
  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   
ΚΑ 02.20..6411 6.504,06 1.495,94 8.000,00   
ΚΑ 02.20..6641 97.560,98 22.439,02 120.000,00   
ΚΑ 02.30..6411 10.569,11 2.430,89 13.000,00   
ΚΑ 02.30..6641 105.691,06 24.308,94 130.000,00   
ΚΑ 02.35..6411 12.195,12 2.804,88 15.000,00   
ΚΑ 02.35..6641 11.382,11 2.617,89 14.000,00   
ΚΑ 02.50..6411 8.130,08 1.869,92 10.000,00   
    252.032,52 57.967,48 310.000,00   
            
  ΣΥΝΟΛΑ 307.317,07 70.682,93 378.000,00   

 
  Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για 
µία ή για περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. Ο ∆ήµος Νάουσας  
διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 
Τόπος και χρόνος διενέργειας. 

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 21 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 ηµέρα Πέµπτη , ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στον 2ο όροφο του  δηµοτικού  καταστήµατος, 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που βρίσκεται στην οδό ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ αρ. 
30, µε ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών την 12:30 µ.µ. και ώρα λήξης την 13:00 
µ.µ., 

2. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισµού, την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα. 

3. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ως την 15.00 µ.µ.  
Η διεύθυνση αποστολής είναι: 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
∆ηµαρχίας 30, ΝΑΟΥΣΑ 
Τ.Κ. 59 200 
µε την ένδειξη : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»   
 

4. Προσφορές που περιέρχονται στο δήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή 
διαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 



προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία.  

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
Τεύχη δηµοπράτησης. 

 Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά 
σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη β) η συγγραφή υποχρεώσεων γ)οι τεχνικές 
προδιαγραφές & ο ενδεικτικός προϋπολογισµός και δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς.  
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων – Κανόνες δηµοσιότητας 

 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν, τα τεύχη δηµοπράτησης , από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου Νάουσας που βρίσκεται στον 2ο όροφο του δηµαρχιακού καταστήµατος , 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την προηγούµενη  από την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. Επί προσθέτως όλα τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 
παρούσας, θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιµα προς λήψη στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Νάουσας, www.naoussa.gr    . 
 2. Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.Περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα δηµοπρασιών  
«ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στην οικονοµική εφηµερίδα «ΚΕΡ∆ΟΣ», στην τοπική εβδοµαδιαία 
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» και στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «ΛΑΟΣ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» όπως 
επίσης και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η 
περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο “∆ιαύγεια”  καθώς και στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Νάουσας, www.naoussa.gr . Επί προσθέτως, περίληψη της διακήρυξης θα 
αναρτηθεί  στους πίνακες ανακοινώσεων και των τριών ∆ηµοτικών Καταστηµάτων, των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων του ∆ήµου Νάουσας, όπως επίσης  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ε. στην 
Βέροια. 

4. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού και του τυχόν 
επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία. Σε 
περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δήµου η 
εγγύηση συµµετοχής. 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών Γρ. Προµηθειών(εργάσιµες µέρες και ώρες):  
23323-50367, 50328  
FAX:23320-24260,  
e-mail: vatantzi@naoussa.gr , lapavitsas@naoussa.gr  
Αρµόδιοι υπάλληλοι : Βαταντζή Αθηνά  - Λαπαβίτσας Γεώργιος. 
 
 

      ΑΡΘΡΟ  5ο 
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

 Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις 
προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήµου. Ο δήµος δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 
µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. Ο ∆ήµος δύναται να παρατείνει 
την προµήθεια καυσίµων – λιπαντικών για όσο χρόνο χρειαστεί και µέχρις αναδείξεως νέου µειοδότη 
για το επόµενο έτος.  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας 
να εφοδιάσει το δήµο Νάουσας µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων.  

 Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης  ,βενζίνη αµόλυβδη ή super θα γίνεται  
από πρατήρια που βρίσκονται εντός των ∆ιοικητικών ορίων  του ∆ήµου Νάουσας. 

Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά στα καταστήµατα  του δήµου και σε 
ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. 

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο µηχανοστάσιο του ∆ήµου από τον προµηθευτή  
( χώρος Βιολογικού καθαρισµού του ∆ήµου Νάουσας). 



Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτους. 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο 
Εγγυήσεις 

 Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και 
δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά 
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που 
πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο, θα ανέρχεται στο ποσό των 18.900,00 € για 
συνολική προσφορά (ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 των προς προµήθεια ειδών), 3.400,00 
€ για προσφορά για τα καύσιµα θέρµανσης (ΟΜΑ∆Α 1),      14.667,87 €,  για προσφορά για τα 
καύσιµα κίνησης (ΟΜΑ∆Α 2) και 832,12 € για προσφορά για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α 3). 

 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.(άρθρο 26 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ). 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Με την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης ο προµηθευτής εγγυάται τη συµµόρφωση µε την προσφορά του ως προς το 
χρόνο, τον τόπο και την ποιότητα των υλικών και των προσφερόµενων από αυτόν υπηρεσιών µε 
σκοπό να καλυφθεί η τυχόν ζηµιά που θα υποστεί η αναθέτουσα αρχή εάν κατά το διάστηµα που 
µεσολαβεί από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την εκτέλεσή της ο προµηθευτής αρνηθεί να 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή τις εκπληρώσει πληµµελώς.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

  Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές που ασκούν το εµπορικό επάγγελµα που 
είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού.  
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
 
 
  Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 
 
α. Τη φερεγγυότητά τους. 
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 



 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 

διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν 
αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή, µπορεί αιτιολογηµένα να µην 
αποδεχθεί την προσφορά αναδόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

 Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως  και τα 
συµβατικά στοιχεία αυτής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο 
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

 .  
Όσοι προµηθευτές  επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν µε ποινή 

αποκλεισµού να υποβάλλουν προσφορά σε δύο (2) φακέλους, (στον εξωτερικό φάκελο θα περιέχεται 
ο εσωτερικός)  εκ των οποίων: 

 
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
 
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και µε ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: 
 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 
διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το 
καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισής του, αυτό µπορεί να αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µε βάση την αριθµ. 2458/ 22-2-2005   Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 267/ Β΄ / 1-3-2005). 
 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων 

και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το 

καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο 



ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν 

ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε 

περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο 

συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της 

χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της 

κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί 

µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου 

αυτής.  

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) 

του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 

συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ζ.  Υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση 

των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, όπως και τις διατάξεις που διέπουν τους 

διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. ,περί διάρκειας ισχύος προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ή οι προσφερόµενες 

τιµές ισχύει/ ουν µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας,  καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η 

συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α.  

η. Τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 

∆ικαστικής αρχής 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 επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 



δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) 

που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή 

τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

ζ.  Υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση 

των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, όπως και τις διατάξεις που διέπουν τους 

διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. ,περί διάρκειας ισχύος προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ή οι προσφερόµενες 

τιµές ισχύει/ ουν µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας,  καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η 

συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α.  

η. Τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών. 

 

 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 

έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το 

καταστατικό της εταιρίας. 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ.  Υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση 

των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, όπως και τις διατάξεις που διέπουν τους 

διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. ,περί διάρκειας ισχύος προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ή οι προσφερόµενες 

τιµές ισχύει/ ουν µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας,  καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η 

συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α.  



ε. Τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών. 

 

 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους 

οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 

παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

 

 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 

κατάσταση των συµµετεχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το 

διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 

προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα 

προσφερόµενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Τα προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται 

για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού 

προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.  

γ. ∆ήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των 

προϊόντων, προσκοµίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν - των προς 

προµήθεια υλικών, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων των προσφερόµενων 

προϊόντων. 

 

 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα 

αξιολογηθεί. 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούµενου. 



 Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας 

που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο 

αµοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, 

αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του δηλούντος. 

 

 
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί 
ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Επίσης δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των 
ποσοτήτων  είτε αφορά τα καύσιµα είτε τα λιπαντικά. 
 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές 
κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µε τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
διακήρυξης . Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή 
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι 
Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 
 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
 Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόµενου συµπληρωµένη στο 
έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. 
 Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφεροµένων καυσίµων και λιπαντικών, 
η µεταφορά και η παράδοση αυτών. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
 Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης στο τιµολόγιο, αναγράφεται ολογράφως και 
αριθµητικά.  
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Ισχύς Προσφορών 
 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ο δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να 
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν 
συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση 
ισχύος της προσφοράς του. 
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Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 



Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική 
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται 
εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα 
επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 
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Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά 

του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 

οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόµενου. 
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Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Ενιαία Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και 
αξιολόγησης των προσφορών  που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών, που ορίζει το άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 
 Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του 
κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων 
αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την 
ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι' αυτό το λόγο µη αποδοχή 
της προσφοράς. 
 Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 
µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών 
που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την 
ώρα αυτή. 
 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση 
αρχίζει από την Ενιαία Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης των προσφορών  η 
αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο 
πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να 
εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταµένων. 
 Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην 
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 
 Η  Ενιαία Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  και αξιολόγησης των προσφορών στη 
συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και 
αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 
 Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων 
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. 
  Εφόσον απαιτείται αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, παρέχεται η δυνατότητα στην 
επιτροπή να µην προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού την ίδια µέρα, αλλά σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και αφού 
αποσφραγίζει δηµόσια τους φακέλους µε τις οικονοµικές προσφορές, ανακοινώνει τις προσφερθείσες 
τιµές.  
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Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

• Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης των προσφορών  µε γνωµοδότηση της 

προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 

β. µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

• Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης 

γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 

γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 
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Ανακήρυξη µειοδότη 
 Ανάδοχος της προµήθειας των καυσίµων κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το  
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή  λιανικής πώλησης στο Νοµό 
Ηµαθίας. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  
 Το ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού  θα είναι το ίδιο για το 
σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει 
διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµου. Στην περίπτωση αυτή ανάδοχος 
ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές (απόκλιση 

µεγαλύτερη του 50% από τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού), οι προσφορές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον 
προσφέροντα.  
 
           Ανάδοχος της προµήθειας των λιπαντικών κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ 
τους. 
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Ενστάσεις 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, 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.  



Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 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 επιτροπή. Η επιτροπή του διαγωνισµού υποβάλλει την 

ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη 

συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής διαγωνισµού.  

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που 

αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 

προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 

3852/2010. 

5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται 

µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή 

µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται 

υπόψη. 

 
        .  
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Εγγυήσεις καλής λειτουργίας. 

 Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα  
είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. , τα δε λιπαντικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι καύσιµα & 
λιπαντικά είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήµος. 
 Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα καυσίµου ή λιπαντικού που 
προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων ή λιπαντικών 
που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 
 Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου ή λιπαντικού και 
αποστολής στο δήµο του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 



 Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου ή λιπαντικού επήλθε φθορά στον 
µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει 
όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον 
κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να 
καταβάλει ως αποζηµίωση προς το δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν 
καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
 Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου καυσίµου ή 
λιπαντικού , κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
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Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ.2 του αρ.9, του Ν.4071/2012,  οι συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και 
παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων 
υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι 
Ο.Τ.Α.. και τα νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.) ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά 
προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. Εάν δεν 
διενεργηθεί ο εν λόγω προληπτικός έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Ο 
προληπτικός αυτός έλεγχος, περαιώνεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, από την 
κατάθεση του σχετικού πλήρους φακέλου στον αρµόδιο Επίτροπο, άλλως εάν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία αυτή, η υπό κατάρτιση σύµβαση θεωρείται νόµιµη. Κατόπιν τούτου, προκύπτει πως η 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα προκύψει µετά τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας από τον 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια 
ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου. 
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Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιµή. 

δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.  

2. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα 

σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 



αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 

χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 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, ενώ η εγγύηση συµµετοχής 

παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 

της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο 
Σύµβαση – Ισχύ της Σύµβασης  

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το δήµαρχο ή τον 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο αντιδήµαρχο και πρωτοκολλείται την ίδια µέρα. 

Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής 
ως ασήµαντο. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα είναι ετήσια, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία 

υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα µέρη.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  20ο 
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους 

κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 

γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρείας.  



2. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 

έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν 

εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι 

αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για 

εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος 

που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που 

συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ  21ο  

∆απάνες ∆ηµοσίευσης  
 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά έξοδα του 
διαγωνισµού αρχικού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα 
απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 Επίσης τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, 
εισφορές, φόρος εισοδήµατος κλπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  22ο  
Τρόπος πληρωµής 

 Τα τιµολόγια θα εκδίδονται κατά Υπηρεσία και είδος , κατόπιν συνεννόησης µε την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η  πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά 
την παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και την προσκόµιση και σύνταξη όλων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€) µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  23ο  
Προβλεπόµενες ρήτρες  

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του αρ.11389/3/1993  (ΦΕΚ 185/23-3-1993) «Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών του Ενιαίου κανονισµού προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης»: 

     Σε περίπτωση  που το υλικό φορτωθεί –παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου όπως  διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης  που χορηγήθηκε   σύµφωνα µε το  άρθρο 27 του ίδιου Κανονισµού,    επιβάλλονται 

εκτός των τυχόν  προβλεπόµενων ,κατά περίπτωση , κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως 

εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µέγιστου προβλεπόµενου (από το άρθρο  27 του Ενιαίου κανονισµού προµηθειών) χρόνου 

παράτασης,  2,5%  επί  της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα .Εάν 

κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας θεωρείται 

ολόκληρη µέρα.  



             β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω  1/2,    5%  επί της συµβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.   

 
      
 

ΑΡΘΡΟ  24ο 

 
Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών  

 
Εάν η αδικαιολόγητη υπέρβαση των προθεσµιών παράδοσης υπερβεί τις δέκα (10) ηµέρες, 

τότε ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και όλο το ποσό της εγγυητικής επιστολής εκπίπτει υπέρ 
του ∆ήµου Νάουσας.    

 
 
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/1993 απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  και οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»  

               
 
 
 

       Ο ∆ήµαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
 
 

       
      

                                             ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 
 
 

 
 


