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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Νάουσα: 28/12/2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                    αρ.πρωτ: 33570 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
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«ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 675.528,16 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)». 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/01-02-1995, τ. Α') "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων" όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/28-09-
1999, τ. Α') "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις" 
2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995, τ. Α') "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις", ως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-
08-2010, τ. Α') "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" 
3. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων" (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του 
Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης". 
4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α') "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις". 
5. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α'), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης". 
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6. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α') "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις". 
7. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010, τ. Α') "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" 
8. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α') περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 
4055/2012 "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α'). 
9. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α') "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012, το Ν. 
4038/2012 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 και το Ν. 4146/2013. 
10. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012, τ. Α') "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ." (Παρ. 15, 
Άρθρο 6 - Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών) 
11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), 
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α' 18), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014, 
όπου ορίζεται η διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών. 
12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α') "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο", ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
13. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές). 
14. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) "Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
τουΝ. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις", άρθρα 61, 62 και 
64. 
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α') "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις." 
16. Του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014, τ. Α') "Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών" (Άρθρο . 
17. Του Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις", άρθρο 157. 
18. Του Ν. 4320/2015 "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπέςδιατάξεις "(ΦΕΚ 29/19-03-2015,τ.Α'),άρθρο37.ΤηςΥ.Α.1389/93(ΦΕΚ185/23-03-1993, τ. Β') 
Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ). 
19. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007, τ. Α') "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005". 
20. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α') "Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες" και την υπ' αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & 
Ηλ/νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 194, τ. Α') στους δήμους και στα 
δημοτικά ΝΠΔΔ]. 
21. Την ΚΥΑ 20977/2007 "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/ 2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005" 
22. Την Υ.Α. Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10-02-99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις Π1/667/29.3.05 (ΦΕΚ 448/Β/07-04-05), Π1/2570/06.7.07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-07-07) και 
Π1/1732/23.7.13 (ΦΕΚ 1869/Β/31-07-13), όπως ισχύει, περί εξαιρέσεως προμηθειών από την 
ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη 
προμηθευτών - χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. 
23. Την υπ΄ αρίθμ.: 11389/1993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β') : 
"Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). 
24. Την υπ΄ αρίθμ.:  319/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,για την ψήφιση του 
Προϋπολογισμού έτους 2015 και την με αρ. πρωτ. 13695/17-12-2014 σχετική απόφαση έγκρισης 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση   Μακεδονίας Θράκης   
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25. Tην υπ’αριθ. 390/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του  
προϋπολογισμού. 
26. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του 
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  
27. Τις διατάξεις του αρθρου 13  του Ν.3438/2006  
28. Την  υπ’ αρίθμ.: 404/2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για την έγκριση 
διενέργειας Ανοικτού  ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.  
29. Τις υπ’ αριθ. 5/2015  και   216/2015  αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση - 
διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την  υπ’ αρίθμ.: 284/ 2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
για την Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διενέργειας διεθνή 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων 
θέρμανσης κίνησης και λιπαντικών . 
30. Την υπ’αριθμ.: 28364/ 23-10-2015 σχετική ενιαία μελέτη (τεχν. Περιγραφή – ενδ. 
Προϋπολογισμό) .  
31. Την υπ’ αρίθμ.: 93/2015 απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας για τη σχετική προμήθεια . 
32. Την υπ’ αρίθμ.:23/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Α’βαθμιας Σχολικής Επιτροπής 
33. Την υπ’ αρίθμ. 13/2015  απόφαση του Δ.Σ. της Β’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

 
 

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό συνολικού ποσού 549.209,87 € άνευ ΦΠΑ +  
23%, Φ.Π.Α.  126.318,29€,  ΣΥΝΟΛΟ 675.528,16 € 
Αναλυτικά : 

1. 377.178,62 €   άνευ ΦΠΑ + 23%,Φ.Π.Α. 86.751,10 €,  ΣΥΝΟΛΟ 463.929,72 €  για τα 
καύσιμα θέρμανσης  ,   

2. 165.536,65 € άνευ ΦΠΑ +  23% Φ.Π.Α. 38.073,44 €, ΣΥΝΟΛΟ 203.610,09 € για τα 
καύσιμα κίνησης  

3. και 6.494,60  € άνευ ΦΠΑ + 23% Φ.Π.Α.  1.493,75  €, ΣΥΝΟΛΟ 7.988,35 € για τα 
λιπαντικά ) 
 

 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 για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας  και τα νομικά του πρόσωπα   τα οποία  είναι 
τα εξής: 

1.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
2.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
3.Β΄’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

           
 
β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών για το  ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  και το  
 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 

 Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

http://www.promitheus.gov.gr/ του Συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα 

(40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης της περίληψης της 

Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 

Π1/2390/2013. 

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII (Π.Δ. 60/2007), ελεύθερη, άμεση 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 

Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή 

πύλη: www.promitheus.gov.gr. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΤΡΟΠΟΣ -ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", και στο Π.Δ. 60/2007. 
 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

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

"Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 16 της παρούσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

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 – κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

  

 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

28/12/2015 31/12/2015 και 
ώρα 17.00 μ.μ 

05/02/2016 και ώρα 

17:00 μ.μ 

http://naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 

η Σύμβαση, εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης που θεωρούνται 

αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής και τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 και του Π.Δ. 60/2007. 

       ΑΡΘΡΟ  2ο  

Προϋπολογισμοί  – Χρηματοδότηση της προμήθειας 

1. ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών  για το Δήμο Νάουσας είναι συνολικού 

προϋπολογισμού 270.487,79€(άνευ  Φ.Π.Α.) συν  62.212,21€ (ΦΠΑ 23%),  σύνολο  332.700,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται σε : 

  (ΟΜΑΔΑ 1)103.414,62  € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα θέρμανσης  
 ( ΟΜΑΔΑ 2)  160.816,77€ (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα κίνησης και 
  (ΟΜΑΔΑ 3)  6.256,40 € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα λιπαντικά.   
 
Αναλυτικότερα ανά ομάδα είδους : 

ΕΙΔΗ ΚΑ ΚΩΔ CPV ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

      
23% 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

02.10.6643 09135100 26.538,61 0,772 20.487,81 4.712,20 25.200,00 

02.15.6643 09135100 105.311,93 0,772 81.300,81 18.699,19 100.000,00 

 
02.35.6643 09135100 842,48 0,772 650,40 149,60 800,00 

 
02.45.6643 09135100 1.263,74 0,772 975,61 224,39 1.200,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 133.956,76 0,772 103.414,62 23.785,38 127.200,00 

        

        

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  02.20.6411 09132100 3.186,73 1,127 3.591,44 826,03 4.417,47 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 02.20.6411 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 67,10 15,43 82,53 

     
3.658,54 841,46 4.500,00 

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 02.20.6641 09134200 63.376,76 0,90 57.039,09 13.119,00 70.158,08 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  02.20.6641 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 1.497,50 344,42 1.841,92 

     
58.536,59 13.463,41 72.000,00 

        

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  02.30.6411 09132100 9.908,88 1,127 11.167,31 2.568,49 13.735,80 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  02.30.6411 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 
 

214,80 49,40 264,20 

     
11.382,11 2.617,89 14.000,00 

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 02.30.6641 09134200 81.034,30 0,90 72.930,87 16.774,10 89.704,97 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Α/Α  Είδος προμήθειας KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ποσότης Τιμή/μ

ον. 
Αξία ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

09135100 λίτρα 133.956,76 0,772 103.414,62 23.785,38 127.200,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 127.200,00 
 

ΟΜΑΔΑ 
2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

09134200 λίτρα 154.185,94 0,90 138.767,35 31.916,49 170.683,84 

 ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

09132100 λίτρα 19.564,70 1,127 22.049,42 5.071,37 27.120,78 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 160.816,77 36.987,86 197.804,63 

 ΟΜΑΔΑ 
3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Όπως η 
μελέτη  

  6.256,40 1.438,97 7.695,37 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 

 
7.695,37 

ΣΥΝΟΛΟ 270.487,79 62.212,21 
ΦΠΑ 23% 

332.700,00 

         
 

Οι τιμές που έχουν υπολογιστεί στον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι 
ενδεικτικά  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 2015 και τους αντίστοιχους των ετών 
2016 και 2017. 
 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 
μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Ο Δήμος 
Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή. 
     Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα   τοις εκατό (1%) επί 
του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δίδεται 
με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
    Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 1  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 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  02.30.6641 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 4.304,90 990,13 5.295,03 

     
77.235,77 17.764,23 95.000,00 

        

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ  02.35.6411 09132100 6.469,09 1,127 7.290,66 1.676,85 8.967,52 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  02.35.6411 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 
 

26,40 6,07 32,47 

     
7.317,07 1.682,93 9.000,00 

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 02.35.6641 09134200 9.774,88 0,90 8.797,39 2.023,40 10.820,79 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  02.35.6641 ΌΠΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ 145,70 33,51 179,21 

     
8.943,09 2.056,91 11.000,00 

        

        

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
270.487,79 62.212,21 332.700,00 
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2.704,88 € για συνολική προσφορά (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3 των προς προμήθεια 
ειδών) ή 
1.034,15 €  για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 1),      
1.608,17€,  για προσφορά για τα καύσιμα κίνησης (ΟΜΑΔΑ 2) και  
62,56 €   για προσφορά για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ 3). 

 
 
 
 
 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Η προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας  είναι συνολικού προϋπολογισμού 87.266,08 €(άνευ  Φ.Π.Α.) συν  20.071,20€ 
(ΦΠΑ 23%),  σύνολο  107.337,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός  
ανέρχεται στο ύψος των  

(ΟΜΑΔΑ 1) 50.540,00  € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα θέρμανσης της Δημοτικης Ενοτητας 
Ναουσας  και  

 ( ΟΜΑΔΑ 2) καυσιμα θέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων και Ειρηνούπολης             
31.768,00    (άνευ  Φ.Π.Α.)                     

(ΟΜΑΔΑ  3)   4.719,88(    ανευ ΦΠΑ )    καύσιμα κίνησης και  
(ΟΜΑΔΑ 4 )      238,20 € (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα λιπαντικά.   
 
Αναλυτικότερα ανά ομάδα είδους : 

 

Α/
Α 

 Είδος 
προμήθειας 

KΩΔ 
CPV 

Μον. 
/Μετ. 

Ποσότης Τιμή/μον. Αξία ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

1          

1 

ΟΜΑΔΑ 
1 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

091351
00 

λίτρα 65.466,32 0,772 50.540,00 11.624,20 62.164,20 

2 

ΟΜΑΔΑ 
2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ -
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ 

091351
00 

λίτρα 41.150,26 0,772 31.768,00 7.306,64 39.074,64 

 

ΟΜΑΔΑ 
3 

        

3 ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

091321
00 

λίτρα 4188 1,127 4.719,88 1.085,58 5.805,46 

4         

5 ΟΜΑΔΑ 
4 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Όπως 
η 
μελέτη  

  238,20        54,78 292,98 

ΣΥΝΟΛΟ 87.266,08 20.071,20 107.337,28 

 
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους παρακάτω 
οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 και τους αντίστοιχους των ετών 2016 και 

2017. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ       
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ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑ 15/6643 & 15/6643.01 82.308,00 18.930,84 101.238,84 

      

  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΚΑ 15/6641 4.958,08 1.140,36 6.098,44 

       

  ΣΥΝΟΛΑ 87.266,08 20.071,20 107.337,28 

 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 

μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. O Δήμος 
Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή. 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα  τοις εκατό (1%) επί του 
ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δίδεται με 
ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο 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  
872,66€ για συνολική προσφορά (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3 των προς προμήθεια 
ειδών) ή  
505,40 € για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 1),  
317,68€,  για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 2) και  
47,20.€ για προσφορά  για τα  καύσιμα κίνησης  (ΟΜΑΔΑ 3).και  
2,38 για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ 4). 

 
 

 

3.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Η προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για τη Σχολική Επιτροπή Α’Βαθμιας Εκπαίδευσης  είναι 

συνολικού προϋπολογισμού 95.728,00 €(άνευ  Φ.Π.Α.) συν  22.017,44€ (ΦΠΑ 23%),  σύνολο  
117.745,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ύψος των  

(ΟΜΑΔΑ 1) 61.760,00€ (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα θέρμανσης  των σχολείων της  
Α’Βθμιας της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

( ΟΜΑΔΑ 2) 33.968,00   (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα θέρμανσης  των σχολείων της  
Α’Βθμιας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. 

 
( 

Α/Α  Είδος προμήθειας KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ποσότης Τιμή/μον. Αξία ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

09135100 λίτρα 80.000 0,772 61.760,00 14.204,80 75.964,80 

2 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 

09135100 λίτρα 44.000 0,772 33.968,00 7.812,64 41.780,64 

ΣΥΝΟΛΟ 95.728,00 22.017,44 117.745,44 

 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 

μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Ο Δήμος 
Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ποσοστό ένα τοις εκατό (1 %) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
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και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο 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  
957,28 € για συνολική προσφορά (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 των προς προμήθεια ειδών), ή  
617,60€ για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 1),  
339,68€,  για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 2)  
 
 

   

4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών  για τη Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης είναι 
συνολικού προϋπολογισμού 95.728,00 €(άνευ  Φ.Π.Α.) συν  22.017,44€ (ΦΠΑ 23%),  σύνολο  
117.745,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ύψος των  

(ΟΜΑΔΑ 1) 61.760,00 (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα θέρμανσης  των σχολείων της  
Β’Βαθμιας της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας 

(ΟΜΑΔΑ 2) 33.968,00    (άνευ  Φ.Π.Α.) για τα καύσιμα θέρμανσης  των σχολείων της  
Β’Βαθμιας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων και Ειρηνούπολης. 

 
Α/Α  Είδος προμήθειας KΩΔ CPV Μον. /Μετ. Ποσότης Τιμή/μον

. 
Αξία ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

09135100 λίτρα 80.000,00 0,772 61.760,00 14.204,80 75.964,80 

2 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 

09135100 λίτρα 44.000,00 0,772 33.968,00 7.812,64 41.780,64 

ΣΥΝΟΛΟ 95.728,00 22.017,44 117.745,44 

 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για 

μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Ο Δήμος 
Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή. 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του 
ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δίδεται με 
ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο 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 
957,28 € για συνολική προσφορά (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 των προς προμήθεια ειδών), ή 
617,60€ για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 1),  
339,68€,  για προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης (ΟΜΑΔΑ 2)  

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, τα τεύχη δημοπράτησης , από το Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου Νάουσας που βρίσκεται στον 2ο όροφο του δημαρχιακού καταστήματος , 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη  από την ημέρα διενέργειας του 
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διαγωνισμού. Επί προσθέτως ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII (Π.Δ. 60/07), 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 
Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.naoussa.gr καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr, στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση 
 2. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα και μορφή στην 
επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να γίνει η δημοσίευση σύμφωνα με 
το Π.Δ. 60/07. 

3.Περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με την Υ.Α. 
11389/93, και  το Ν. 3548/07, και πιο συγκεκριμένα  στην εφημερίδα δημοπρασιών  
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στην τοπική εβδομαδιαία 
«ΒΕΡΟΙΑ  » και στις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες «ΛΑΟΣ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» όπως επίσης 
και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με 
το Ν. 2741/99. Η περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο “Διαύγεια” καθώς και 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, www.naoussa.gr. Επί προσθέτως, περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί  στους πίνακες ανακοινώσεων και των τριών δημοτικών καταστημάτων 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νάουσας, όπως επίσης  και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Τ.Ε.Ε. στην Βέροια . 
4. Τα έξοδα δημοσίευσης της Δημοπρασίας και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου 

τον Ανάδοχο (Ν. 3801/09) καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή 
ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο. Σε περίπτωση άρνησής 
του να τα 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 
 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών, από την 

αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

σύμφωνα με το ΠΔ 60/07. 

 
Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα από τους προμηθευτές, τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο Διαγωνισμό 
έγγραφα, αυτά παρέχονται σ' αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. 
Εφόσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του 
Διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 
ορισθεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 

από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, δεν 

εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Αποστολή για δημοσίευση στην 

εφημερίδα της Ε.Ε. 

Δημοσίευση στον ημερήσιο και 

οικονομικό τύπο 

Δημοσίευση 

στο Φ.Ε.Κ. 

23/12/2015 30/12/2015 31/12 /2015 

http://www.naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά από την υπογραφή των Συμβάσεων και για ένα (1) έτος μετά την 

υπογραφή της έκαστης σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Για τα Καύσιμα Θέρμανσης Φ.Ε. 1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, 

ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν 

κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο Προμηθευτής. 

i. 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

ii. Τέλη χαρτοσήμου 3% επι ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

iii. Υπερ ΟΓΑ 20% επι τελών χαρτοσήμου 

iv. Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης (αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής). 

> Γι  Για  τα Ελαιολιπαντικά: 

i. ΦΦ..Ε 4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι επί της αξίας που 

απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ 

ii. 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

iii. Τέλη χαρτοσήμου 3% επι ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

iv. Υπερ ΟΓΑ 20% επι τελών χαρτοσήμου 

v. Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης (αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής). 

 Για την  προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 

επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 6 παρ.15 του 

Ν.4071/2012). 

vi.  

  

 
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
Τόπος και χρόνος διενέργειας. 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 

σαράντα ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης 

περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

10 της ΥΑ Π1/2390/201 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955
http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

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

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

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

> Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

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

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

> Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

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

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

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

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

> Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

■ είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

■ είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

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

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

στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τεσσάρων  (4) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

 

Άρθρο 5ο 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αναθέτουσα Αρχή Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας , ΤΑΧ,.Δ/ΝΣΗ Δημαρχίας  30 Νάουσα  και ο οποίος 

προκηρύσσει το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο / τους 

Αναδόχους τη σύμβαση  για το Δήμο Νάουσας /ή  τις συμβάσεις εκτέλεσης της 

εν λόγω προμήθειας και τα αντίστοιχα Νομικά του Πρόσωπα επίσης με τον 

ανάδοχο ή τους ανάδοχους. 

Πληροφορίες Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες: κ.  Βαταντζή Αθηνά , Λαπαβίτσας 

Γεώργιος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2332350367,2332350328 Fax: 2332024260 vatantzi 

@naoussa.gr ,lapavitsas@naoussa.gr 

Διακήρυξη Η Διακήρυξη παρέχεται στους ενδιαφερόμενους στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

http://www.naoussa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Προμήθεια Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια Υγρών καυσίμων και 

Ελαιολιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Nάουσας και των 

εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη. 

Επιτροπή 

Διενέργειας και 

Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει, το οποίο συγκροτείται και 

λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 

οργάνων της διοίκησης. 

Οικονομική 
Επιτροπή 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση 

πιθανών προσφυγών των διαγωνιζόμενων κατά των πράξεων ή παραλείψεων 

της Διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο 

της κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το  οποίο (όργανο) συγκροτείται ειδικά για το 

σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Επιτροπή 
Παραλαβής 

Το αρμόδιο όργανο, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει, το οποίο συγκροτείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και ορισμού 

μελών των οργάνων της διοίκησης και  έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης της σύμβασης από τον προμηθευτή και την παραλαβή των προς 

προμήθεια ειδών. 

Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων 

Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη 

διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη 

χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

mailto:manaridou@prosotsani.gr
mailto:manaridou@prosotsani.gr
http://www.naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο  6ο 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

1 Αποκλείεται του Διαγωνισμού κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Ένωσης ή Συνεταιρισμού που καταδικάσθηκε αμετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση Φυσικού 

Διαδικτυακή πύλη 

ΕΣΗΔΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην 

οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και 

με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS» και με ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr. 

Προσφέρων ή 

Οικονομικός Φορέας 

Οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εγγεγραμμένο στο ΕΣΗΔΗΣ, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

ηλεκτρονικά προσφορά, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται 

από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον 

νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 

παρούσα. 

Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση 

της προμήθειας στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της 

σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 

Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ 

υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα 

στην ελληνική γλώσσα. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος 

της εν λόγω Διακήρυξης και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Προϋπολογισμός Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια των Υγρών Καυσίμων, και Ελαιο - 

λιπαντικών. 

Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε  675.528,16 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 

Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις 

της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην 

ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους και θα αποτελούν στοιχείο της 

οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προσώπου, ή οι Διαχειριστές σε περίπτωση, Ομόρρυθμων (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος σε 

περίπτωση, Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, και τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής Επιχείρησης πρόσωπα, για ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: 

α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
Κοινής Δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

β. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  

γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  

ε. Υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ. Απάτη (386-388 Π.Κ.),  
στ. Εκβίαση (385 Π.Κ.),  
ζ. Πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  
η. Ψευδορκία (224 Π.Κ.),  
θ. Δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  
ι. Δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
 

2 Δεν μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, μεμονωμένα ή 

ως μέλος Ένωσης ή Συνεταιρισμού που καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική Απόφαση, για 

αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. 

3. Αποκλείεται επίσης του Διαγωνισμού κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, μεμονωμένα ή ως 

μέλος Ένωσης ή Συνεταιρισμού, το οποίο: 

α. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (εκούσια ή αναγκαστική), αναγκαστική διαχείριση, 

διαδικασία εξυγίανσης ή (προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την 

εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του. 

β. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του. 

γ. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και είναι εν ισχύ. 

δ. Είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεων των 

πληροφοριών που ζητούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, 
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ε. Δεν είναι ενήμερος για τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή 

αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο. 

στ. Δεν είναι ενήμερος για τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Άρθρο 7 ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  &  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή 

με το αντικείμενο της προμήθειας, ειδικότερα : 

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- κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή 

περισσότερες ομάδες  καυσίμων – λιπαντικών (για την συνολική ποσότητα και όχι για μέρος, της 

έκαστης ομάδας) όπως εμφανίζονται αναλυτικά σε πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν 

λόγω προμήθειας. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 

τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β'/21-10-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω: 

7.1.1Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

7.1.2Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού από το οποίο να 

προκύπτει ότι, δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 

2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον Ν. 3316/05. 

Ποινικό Μητρώο προσκομίζουν: 

ο ίδιος, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου, ή οι Διαχειριστές σε περίπτωση Ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
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περίπτωση, Συνεταιρισμού,ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας,τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα 

κατά το δίκαιο της αλλοδαπής Επιχείρησης Φυσικά Πρόσωπα. 

Εάν, από το υποβληθέν Ποινικό Μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου, αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 

προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών Αποφάσεων. 

7.1.3. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση Δικαστικής ή Διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε 

βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης του. 

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής:  

Φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας , στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α1.ια και 

7β.12 του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τμήμα Εμπορίου -Τουρισμού 

κλπ. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου. 
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7.1.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ότι, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

> αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 

ασφάλισης, 

> αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό, 

> σε περίπτωση, Ατομικών Επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 

> σε περίπτωση, Εταιρειών (Νομικών Προσώπων, Ο.Ε., Α.Ε.), αφορά την ίδια την 

Εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα Φυσικά Πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν εκτός αν, αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την Εταιρεία. 

> Σε περίπτωση αλλοδαπών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων προσκομίζονται οι 

αντίστοιχες ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι Ασφαλιστικοί Φορείς όπου, υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της Επιχείρησης ή από αρμόδια Διοικητική Αρχή. 

7.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης Επαγγελματικής Οργάνωσης, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. Προκειμένου, περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού 

Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις. Προκειμένου, περί Ενώσεως ή 

Συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και 

βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τα δικαιολογητικά 

επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την 

ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών . 

7.1.6 Άδεια Εμπορίας και Διακίνησης πετρελαιοειδών από αρμόδιο Φορέα σύμφωνα με το Ν. 

3054/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.1.7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπως ισχύει, των νομίμων 

εκπροσώπων της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται με την προσφοράς τους: 
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• Στην οποία θα αναφέρει ο προσφέρων, για ποια είδη (πετρέλαιο θέρμανσης, 

βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικά κ.α.), μετέχει στο διαγωνισμό 

• Ότι, η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. 

• Ότι, στην προσφορά τους λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο των Όρων και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7.1.8 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπως ισχύει, των νομίμων εκπροσώπων 

της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς τους: 

• Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους Διαγωνισμούς Προμηθειών του 

Δημόσιου Τομέα και ότι, δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος 

συμμετοχής στους Διαγωνισμούς αυτούς, 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης, 

• Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

• Δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων 

προς Δήμους ή προς τις λοιπές Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, 

• Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία, 

• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους καταδικαστική Απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 

3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005. 

• Για τα Ελαιολιπαντικά ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή 

αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ότι είναι πρωτογενή 

και όχι ανακυκλωμένα, καθώς επίσης τη χώρα παραγωγής τους και ότι οι τεχνικές 

προδιαγραφές τους είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης . 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους 

διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών 

(Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα 

με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν 

διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση Συνεταιρισμού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

Συνεταιρισμού. 
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Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

7.1.9 Εφόσον, ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) οφείλει να 

προσκομίσει τα παρακάτω, κατά περίπτωση, αναγκαία έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης του, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από 

τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα 

πρόσωπα, που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο με την υπογραφή τους: 

• Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

τροποποιητικά. 

• Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 

δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 

• Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 

αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του 

Ν.4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι 

τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του 

Ν.4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής 

για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

• Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως, πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η 

συμμετοχή της Εταιρείας στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό. 

• Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση 

Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν 

μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 

αυτού. 

Εάν, η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 

έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

7.2 Σε περίπτωση, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  

7.2.1 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, 

και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας 

όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως 

προς ότι, αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, 
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για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από Συλλογικό Όργανο (Δ.Σ.), 

αντίγραφο της Απόφασης συγκρότησης του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το Όργανο αυτό, των 

αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και  

7.2.2 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα 

Όργανα Διοίκησης αυτού. 

7.3 Οι Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προμηθευτών υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

Δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Κοινοπραξία καθώς και τα 

αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας: 

7.3.1 Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του Νομικού Προσώπου, με το οποίο 

εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές Εταιρείες, μέλη της Ένωσης/κοινοπραξίας. 

    7.3.2 Συμφωνητικό Συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι, 

αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 

και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της Προμήθειας, ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της 

Κοινοπραξίας, αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. 

Η Ένωση ή η Κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση ή την Κοινοπραξία είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση, 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της Προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

Σύμβασης. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 

αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Διευκρινίζονται τα εξ ής: 
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Α) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν -επί ποινή αποκλεισμού - εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Νάουσας , και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Β) Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις των προμηθευτών που προβλέπονται στη Διακήρυξη 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

Γ) Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους 

φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν.4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια 

ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή 

ιδιωτικούς φορείς κ.λπ 

Δ) Εάν, σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προμηθευτή που 

γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου. 

Αν, στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί 

αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ή αντίστοιχο έγγραφο, στην οποία θα βεβαιώνεται το 

γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται 

και το έγγραφο της Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα 

πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

Ε) Εάν, οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν, μαζί με 

την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα την ψηφιακή 

τους υπογραφή. 

ΣΤ) Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν, στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους 
δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 
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θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που 
προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

 

Ζ) Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής ή η μη 

προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και του 

Νόμου,συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το Διαγωνισμό. Το 

αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος 

υπέβαλε Υπεύθυνες Δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Άρθρο 8 ο  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις 

Υπηρεσίες και τους φορείς (της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) όπως 

αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω,υποβάλλονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου). 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και οι φορείς (της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου 1 τουΝ. 

4250/2014), είναι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπική ς Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς 

πόρους κατά 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι 

Οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 34 29/ 2005, καθώς και τα Νομικά 

Πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 9 ο 

ΓΛΩΣΣΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας και οι πιθανές ενστάσεις και προσφυγές που θα υποβληθούν καθ' όλη την 

διαδικασία, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 

μετάφραση. 

Με ποινή να μη γίνει δεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. Τα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus) που θα συνοδεύουν την Προσφορά - και μόνο αυτά - μπορούν να υποβάλλονται και 

στην Αγγλική γλώσσα. Τα λοιπά τεχνικά έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη 

μετάφραση. 

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη 
της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το N. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 
τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του 
άρθρου53 του Κώδικα Δικηγόρων, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα 
προέλευσηςτου εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, είτε 
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από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από ορκωτούς μεταφραστές του 
Ν.3712/2008. 

Άρθρο 10ο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Όσοι συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους 

δήλωση για τη χώρα καταγωγής - προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω Υπεύθυνη δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τα Ελαιολιπαντικά ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει επί ποινή αποκλεισμού, ότι είναι 

πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα, καθώς επίσης και τη χώρα παραγωγής τους και ότι τα 

προσφερόμενη είδη συμφωνουν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της αριθμ. 

28364/ 23-10-2015 μελέτης. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή 

είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 

Άρθρο 11ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11. 1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

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

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

ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας τουΕθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και 

συμπληρωματικά στην Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993. 

11. 2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) της (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» και 

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

Όπου (υπο)φάκελος* νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού] 

11.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η Εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα,στον 

προαναφερόμενο(υπο)φάκελο«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά της, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισμού ,τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf , σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διακήρυξης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και το άρθρο 9 (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ) της παρούσας Διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις , τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν – επί ποινή αποκλεισμού – εντός τεσσάρων  (4) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» , που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε 

δεν έχουν εκδοθεί από της δημόσιες αρχές και της φορείς της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 

2690/1999, της τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση 

επικύρωσης των αντιγράφων της. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που 

έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κ.λπ 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό 

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

Εφόσον, οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά, δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό της της ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

*** Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και της εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 
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11.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο«Οικονομική Προσφορά». 

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

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

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

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα 

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

Ο προσφέρων μ π ο ρ ε ί  ν α  επισυνάψει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (pdf), το οποίο θα 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους  πίνακες της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα των Εντύπων Προσφοράς που συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος για τα Υγρά Καύσιμα, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τον αριθμό  με τρία  (3) δεκαδικά ψηφία  που προκύπτει μετά 

την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή που τίθεται 

στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : =0 ,772 

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,90 

 Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,127 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (της ακριβώς ζητείται 

από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς 0,90 – (0,90x 0,12)=0,792€ 

Καθώς η Οικονομική Προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης όσον αφορά στα 

Υγρά Καύσιμα, έχει αποτυπωθεί έμμεσα της ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική Οικονομική Προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα 

και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Όσον αφορά τα Ελαιολιπαντικά, εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της της ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Οι τιμές θα δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Η 

ολόγραφη αναγραφή της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
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11.3 Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή  
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά 
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά 
τα στοιχεία του υποψηφίου, τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και τον πλήρη τίτλο του 
Διαγωνισμού. 
Οι εν λόγω φάκελοι θα αποσφραγισθούν ενώπιον των ενδιαφερομένων σε ημερομηνία και ώρα που 
θα οριστεί κατόπιν σχετικής προσκλήσεως.Επισημαίνονται τα εξής:Οι προσφορές υπογράφονται 
από της της της διαγωνιζόμενους ή της νομίμους εκπροσώπους της. Η προσφορά της Ένωσης 
προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης είτε από εκπρόσωπο 
διορισμένο με συμβολαιογραφικό πλη  

Άρθρο 12ο  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και της εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

Άρθρο 13ο  

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

13.1. Προσφορά που θέτει οποιοδήποτε δυνητικό όρο ή διαφορετικό τρόπο πληρωμής απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  

13.2 Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι της 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, της γενικές συνθήκες της Προμήθειας και τα 

συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε 

της, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα 

μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, μέσα από το Σύστημα 

πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή απευθύνουν αιτήματα της προσφέροντες για 

παροχή διευκρινίσεων και οι προσφέροντες παρέχουν της διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που θα της οριστούν. 

Από της διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 14ο 

ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:  
I. την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ  
II. την προσφερόμενη ποσότητα 

 

A. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή νοείται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα 

παράδοσης, της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
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υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 13 του 

Ν.3438/2006.  

Εξαιτίας της αδυναμίας του συστήματος να υποβληθεί προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 

,καλείστε να υπογράψετε ψηφιακά και να ανεβάσετε στο σύστημα  επιπλέον και τα έντυπα 

προσφοράς που θα συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη το οποίο θα σταλεί και ταχυδρομικά 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Η Προσφορά θα υπολογίζεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 
κάθε προσφερόμενο είδος. 

Β . Για τα Ελαιολιπαντικά χαμηλότερη τιμή νοείται αυτή που θα δοθεί για το 

σύνολο των ποσοτήτων της ομάδας και όχι για κάθε είδος χωριστά 

 
1. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του 
κάθε είδους καυσίμου ανά Νομικό Πρόσωπο. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το 
κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
κάθε νομικού προσώπου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 
προμήθεια καυσίμων είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που 
αναφέρονται μόνο για ένα είδος καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα 
του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε 
Νομικού Προσώπου. 
3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 
καυσίμου. 
4. Για την ομάδα των ελαιολιπαντικών γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν όλη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 15ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

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

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Άρθρο 16ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, (4 

μήνες) προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών του Διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 
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να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο, για 

χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικώς προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη διάστημα των εκατόν είκοσι 

(120) ημερών (άρθρο 13 παρ. 3 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως , γiα όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 

ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 

προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων 

της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες , 

υποχρεούνται να μεριμνούν, για την παράταση αντιστοίχως , της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 

Αν, προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 

ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία που θα τους οριστεί και σε καταφατική 

περίπτωση να ανανεώσουν όταν τους ζητηθεί και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν 

ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της 

παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια 

του Διαγωνισμού. 

Άρθρο 17ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την απαιτούμενη από 

το σύστημα διαδικασία, τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις   11/02/2016 και ώρα 10:30 π.μ.,  από το 

αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού - 

Ε.Δ.Α.Δ.) της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων Συμβάσεων και διαδικασιών. 

17.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 

17.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

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

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
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πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση το περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

17.4 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση Δημοσίων 

Συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού - Ε.Δ.Α.Δ., που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

> Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού - Ε.Δ.Α.Δ., 

συντάσσεικαι υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

> Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης 

των ηλεκτρονικών προσφορών 

> Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους.Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού - Ε.Δ.Α.Δ., ή άλλοι 

πιστοπι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Άρθρο 18Ο  

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων των Οικονομικών 

Προσφορών των συμμετεχόντων που προκρίθηκαν στα προηγούμενα στάδια, θα γίνει σύμφωνα με 

τη διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω 

στοιχεία:  

α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της Διακήρυξης. 

β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

γ. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με ποσοστά που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς για τα Υγρά Καύσιμα και η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που 

προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και η τρέχουσα στην αγορά τιμή για τα 

Ελαιολιπαντικά. 

Η κατακύρωση γίνεται στον Οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) που θα προσφέρει: 

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατ' είδος Υγρού καυσίμου και  
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β) τη χαμηλότερη τιμή για τα Ελαιολιπαντικά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της 

παρούσης, εφ' όσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τους όρους της Διακήρυξης. 

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, επί των οικονομικών προσφορών οι οποίες έγιναν 

αποδεκτές. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

2. Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους Όρους της Διακήρυξης και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για κάθε στάδιο 

ελέγχου της διαδικασίας, θα εισηγείται με Γνωμοδότησή της στην Οικονομική 

Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή θα εκδίδει Απόφαση έγκρισης, μερικής 

αποδοχής ή απόρριψης της ως άνω Γνωμοδότησης, η οποία θα κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος και με την οποία Απόφαση θα 

εγκρίνεται το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Κάθε στάδιο της διαδικασίας της 

αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ολοκληρώνεται μετά την εξέταση πιθανών 

ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 19 της παρούσης Διακήρυξης). Όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την παρούσα 

διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 21 

της 11389/93 Υπο ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 19Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία 

που προβλέπεται από το άρθρο 15 της 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και το άρθρο 4 και 5 του Ν. 

3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α'/30-09-2010) περί δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών-εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ, κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής: 
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1. Ενστάσεις του άρθρου 15 της 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) 

Α) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από την τελευταία δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών του Διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης της Διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη η ημέρα. Η ένσταση 

εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή ως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

Β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν. 

1. Υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον Διαγωνισμό ή που αποκλείσθηκε 

από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 

το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα. Η ένσταση αυτή δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του, από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη Γνωμοδότηση του, στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά. 

2.   Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του Διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν ή κατά της κατακύρωσης κοινοποιούνται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. 

4. Η Διακήρυξη, η Πράξη κατακύρωσης και οι λοιπές εκτελεστές Πράξεις της Οικονομικής 

Επιτροπής μπορούν να προσβληθούν με την προσφυγή που προβλέπεται στην επόμενη 

παράγραφο της παρούσης Διακήρυξης. Προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 στον 

Ελεγκτή Νομιμότητας δεν μπορεί να ασκηθεί κατά των Πράξεων της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

5. Προδικαστικές Προσφυγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012, μπορούν να ασκηθούν, για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Προσφυγές υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, μέσω του Συστήματος, επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης 

Πράξης ή παράλειψης ως εξής: 

a. α) κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

b. β) κατά Πράξεων και παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής 

c. γ) κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική Απόφαση. 

6. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

Συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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7. Σε περίπτωση που υποβάλλονται ενστάσεις ή προσφυγές σε οποιοδήποτε στάδιο 

αξιολόγησης των προσφορών, που αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένο είδος ή είδη του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού , είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, 

κατακύρωσης και υπογραφής συμφωνητικού για τα υπόλοιπα είδη , με την προϋπόθεση, ότι 

τα πρακτικά και οι αποφάσεις Επιτροπών και οργάνων, θα αναφέρουν ρητά ότι εκκρεμούν 

πρακτικά και αποφάσεις, για τα είδη για τα οποία υποβάλλονται οι ενστάσεις . 

 
 

 

Άρθρο  20ο 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

 
 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) τα έντυπα οικονομικής προσφοράς.  
 
 
 

Άρθρο 21ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

 
 Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες των φορέων  και κατόπιν έγγραφης εντολής τους .Οι φορείς  δεν 
υποχρεούται να απορροφήσουν  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 των φορέων . Ο Δήμος και τα Νομικά του 
Πρόσωπα   δύναται να παρατείνουν  την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για όσο χρόνο χρειαστεί 
και μέχρις αναδείξεως νέου μειοδότη για το επόμενο έτος στο μέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το 
χρόνο της παράτασης  ,υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη  ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση τους.  

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

 Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται  από 
πρατήρια που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων  του Δήμου Νάουσας. 

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

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν στο μηχανοστάσιο του Δήμου ( χώρος Βιολογικού καθαρισμού 
του Δήμου Νάουσας) και στους χώρους που θα του υποδείξουν τα Νομικά του Πρόσωπα από τον 
προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας . 
           Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. 

 
 
 

Άρθρο  22ο 

Εγγυήσεις 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του φορέα  με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση στο 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α.(άρθρο 157 και παρ.5 του  άρθρου   201  του Ν.4281/14). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004753
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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. 

 
 

 
        .  

Άρθρο 23ο 

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. 
 

 

Άρθρο  24ο 

 

Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ 2 του άρθρου 
9 του ν. 4071/2012 : Για τις 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,, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το 
ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη 
σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει. 

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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 Εάν δεν διενεργηθεί ο εν λόγω προληπτικός έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι 
άκυρη. O έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Κατόπιν τούτου, προκύπτει πως η 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα προκύψει μετά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το 
καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

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

 

Άρθρο  25ο 

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 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. στο Δήμο Νάουσας ή  στο αντίστοιχο Νομικό πρόσωπο . 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. 

3. 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 με το Δήμο Νάουσας ή τα αντίστοιχα Νομικά του Πρόσωπα , κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
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Άρθρο  26ο 

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 αρμόδιο προς υπογραφή 
όργανο του εκάστοτε φορέα και το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και πρωτοκολλείται την ίδια 
μέρα. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα ενώ η 
ημερομηνία λήξης θα είναι κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης 
ορίζεται το ένα έτος. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
εκάστοτε φορέα. 

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. 

Άρθρο  27ο 

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 Δασμών 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. Δεν 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. 
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Άρθρο  28ο   

Τρόπος πληρωμής 

 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατά Υπηρεσία και είδος , κατόπιν συνεννόησης με την 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. 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, όποτε αυτό απαιτείται. 

 
 

Άρθρο 29ο   

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.   

     

Άρθρο  30ο 

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 εκάστοτε φορέα.    

 
 

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 Δήμων και Κοινοτήτων»  

               
 

       Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
 
 

       
  

                                             Κουτσογιάννης Νικόλαος  
 


