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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  ην Φπρηθφ ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελφο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Σεηάξηε  θαη 
ψξα 09.00 χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12963/10-6-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 
πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
3852/2010  ζε φια ηα κέιε, δεκνζηεχηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξφεδξν 

2. Υαλαθνχια Αζαλάζην, σο Αληηπξφεδξν, απερψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Η.Γ. 

3. Λάβδα Νέιιε 

4. Βαθηξηδή Σηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. νπκπαζάθε-Παπαδεκνχιε Κσλζηαληίλα 

7. Υαξνθφπν Παληειή 

        πλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

       Ο Πξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 
ΘΔΚΑ    11ν  Ζ.Γ. 

Έγθξηζε όξσλ δηαθήξπμεο δηελέξγεηαο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  
«πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ».   

 



              Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξφεδξνο είπε: 

 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2011 έρνπλ πξνβιεθζεί νη θσδηθνί 10. 

6411, 20.6641, 20.6643 νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ δήκνπ. 

Η ππεξεζία ζπλέηαμε ηε  κε αξηζκφ 15/2011 κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 193.000,00 € ρσξίο 

Φ.Π.Α.  πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί ν δήκνο ηα απαξαίηεηα θαχζηκα γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη 

ζέξκαλζε θαζψο θαη ιηπαληηθά. 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ (Τπ. Απφθ. 11389/93), ην Ν. 

2286/95 αξ. 2 παξ. 12, ην Ν. 3463/2006 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πνπ 

ζπλέηαμε ε ππεξεζία θαη ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 Παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο εγθξίλεη ην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαζψο θαη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.δ΄ ηνπ Ν. 3852/2010. 
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.2 παξ.12 ηνπ Ν.2286/1995. 
3)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(ΔΚΠΟΣΑ, Τπ. Απφθαζε Δζσηεξηθψλ 11389/93, ΦΔΚ 185 Β΄/23-03-1993). 

4)   Σελ αξηζκ. 15 / 2011 ηερληθή κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ/λζε  πξαζίλνπ & 
θαζαξηφηεηαο  ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνχ, 

5)   Σελ ππ’αξηζκ.66/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε 

πίζησζε. 

6)  Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λενζχζηαηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο - Φπρηθνχ θαηά ην έηνο 2011,  

6)      Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 
          κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία (αξηζ. 
κειέηεο 15/2011) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.4 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

2. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 
ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ», νη νπνίνη έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 
ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 
ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Γεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ 
(βελδίλε ακφιπβδε απιή, πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο) θαη  ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο 



ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - 
Φπρηθνχ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 
ηνηο εθαηφ ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ 
εκέξα παξάδνζήο ηνπ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  Φηινζέεο - Φπρηθνχ 

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 237.390 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% (ή 193.000 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Η 
ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο KA 20.6641- 
ΘΑ10.6411 - KA206643 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ έηνπο 2011. Η πξνκήζεηα ζα 
δηελεξγεζεί κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:  

 
ΑΟΘΟΝ 1ν 

Ρόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 26ε  ηνπ κελφο Ινπιίνπ, ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
11:00΄, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ νδφ Μαξαζσλνδξφκνπ 95, ζηε Γ. Κ. Φπρηθνχ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

Ρεύρε δεκνπξάηεζεο 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη:  

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, β) oη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γ) ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, δ) ε 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  

 
ΑΟΘΟΝ 3ν 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο-Ξξνϋπνινγηζκόο 

1. Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ πξνυπνινγίζζεθε ζην πνζφ ησλ 193.000  επξψ πιένλ 
Φ.Π.Α. 23%, δειαδή ζχλνιν 237.390  επξψ.  

2. Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο νηθείνπο KA 20.6641- ΚΑ10.6411 - KA20.6643 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 2011. Η  δηάξθεηα  ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ νξίδεηαη  δψδεθα κήλεο  απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο..  

 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

Σξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, ζηηο  26/7/2011 
εκέξα Σξίηε, απφ ψξα 11:00 π.κ. κέρξη 11:30 π.κ.  

2. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί κε λεψηεξε δεκνζίεπζε ζην 
Σχπν.  

3. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη 
κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα.  



4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαιακβάλνληαη κε πξσηφθνιιν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ 
θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 
θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ 
γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 5ν  

Ξξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-πνβνιή πξνζθνξώλ  

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε θαπζίκσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 
πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη 
φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί 
ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο 
ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο.  

Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ  

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ίζε κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α.  

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο.  

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

- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε.  

- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

δ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη 
αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην 
θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν 
αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή 
ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, 
ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο 



αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν 
ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) 
ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη.  

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2. ΝΗ ΑΙΙΝΓΑΞΝΗ  

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ίζε κε ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.  

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 
κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε 
πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπ δελ ηζρχεη ε 
απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 32 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ(αξ. πξση. 38152/25-06-2009 πεξί απνδνρήο ηεο ππ’ αξηζκ. 231/2009 Γλσκνδφηεζεο 
ηνπ Δ Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη:  

- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε.  

- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) πνπ αθνξνχλ 
ηνπο έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο 
ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο.  

3. ΡΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΖΚΔΓΑΞΑ Ζ ΑΙΙΝΓΑΞΑ  

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, κε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ην 
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.  

Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη 
δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί λφκηκα ζεσξεκέλν.  

4. ΝΗ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΗ  

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

β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  



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

- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε.  

- Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

5. ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ (ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ)  

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α..  

β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ 
κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο 
νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.  

γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάινπλ θαη θάζε 
άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο 
πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο.  

δ. Αληίγξαθν ζπκθσλεηηθνχ ηνπο ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

6. ΙΝΗΞΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  

Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ 
λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηα αθφινπζα:  

α. πεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη επί ιέμε:  
 ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε 
πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ.  
 Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο καο νξίδεηαη ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
 Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο 
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ παξάηαζήο ηεο.  
 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ θαη φηη 
δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  
 
β. πεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη:  
 Η νδηθή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ πξνζθέξνληνο απφ 
ηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο (ή θνηλνηηθήο) ελφηεηαο γηα ηελ νπνία ππέβαιε πξνζθνξά.  
 Σν εξγνζηάζην ζην νπνίν γίλεηαη ε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ 
είδνπο θαπζίκνπ θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  
 
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ  

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά 
ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα 
αλνηρζεί ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο πξνζθνξά.  

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα φια ηα 
πξνο πξνκήζεηα είδε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είηε αλά δεκνηηθή ελφηεηα-θνηλφηεηα είηε γηα φιεο ηηο 
δεκνηηθέο ελφηεηεο-θνηλφηεηεο φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα ζα 
γίλεηαη κφλν απφ πξαηήξην πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 



Ο Γήκνο Φηινζέεο - Φπρηθνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ απφ 
έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο αλά δεκνηηθή ελφηεηα-θνηλφηεηα παξάδνζεο ησλ 
θαπζίκσλ.  

Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

Δθίζηαηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ φηη νη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 
Δπζχλεο θαη νη Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο 
ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.  

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εθπξνζσπνχκελνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) 
εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 
εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο 
πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή 
εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή 
πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο.  

 

ΑΟΘΟΝ 6ν  

Ρηκέο Ξξνζθνξώλ - Δπηβαξύλζεηο Κεηνδνηώλ  

1. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ:  

ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 
ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 
εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο  Αηηηθήο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα ιηπαληηθά.  

2. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο (γηα ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά) ή κε 
νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

3. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο ή δελ δίδεηαη εληαίν ή θαηά 
είδνο πνζνζηφ έθπησζεο, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

4. Δάλ ζην δηαγσληζκφ ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά είλαη ππεξβνιηθά πςειά, νη πξνζθνξέο ζα 
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 
δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 
ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θαπζίκσλ ή ηηο ηερληθέο 



ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηηο 
νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

5. Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ γηα 
θάζε πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο δεκνηηθήο-θνηλνηηθήο ελφηεηαο  

6. Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε είδνο 
θαπζίκνπ.  

 
ΑΟΘΟΝ 7ν  

Έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληνο ή ππνθαηαζθεπαζηνύ.  

1. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνζθέξνληνο ή ησλ παξαζθεπαζηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ θαπζίκσλ, ηα έμνδα ηεο εηδηθά γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο 
πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία.  

2. Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, δηελεξγείηαη κέζα ζε 
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ 
εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ 
αμηνινγείηαη.  

 
ΑΟΘΟΝ 8ν  

Ηζρύο Ξξνζθνξώλ  

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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

 
ΑΟΘΟΝ 9ν  

Γιώζζα Πύληαμεο ησλ Ξξνζθνξώλ  

Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο 
βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο.  

 
ΑΟΘΟΝ 10ν  

Φάθεινο πξνζθνξάο  

1. Κε πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, 
θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δύν (2) αληίγξαθα.  



2. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.  

3. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά 
ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία 
γξάκκαηα:  

α) Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ».  

β) Ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.  

γ) Ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.  

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

ε) Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο πξέπεη 
εμσηεξηθά λα θέξεη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΑ» 

(δειαδή: επσλπκία, δηεχζπλζε, ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά, ηειέθσλν, fax) 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Φπρηθνχ γηα ην έηνο 2011» 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ:………………….. 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ - ΦΤΥΙΚΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: …./…./2011 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, θαθέινπο, δειαδή: ΦΑΚΔΛΟ Α - 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο φπσο απηά απαηηνχληαη 
ζην άξζξν 5ν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, 
κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. 

ΦΑΚΔΛΟ Β - «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

ΦΑΚΔΛΟ Γ - «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

 έλα (1) πξσηφηππν  -   έλα (1) αληίγξαθν 

Σερληθή Πξνζθνξά: 

έλα (1) πξσηφηππν  - έλα (1) αληίγξαθν 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: 

 έλα (1) πξσηφηππν  - έλα (1) αληίγξαθν 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεύζπλζε, αξηζκό 
ηειεθώλνπ, θαμ θαη ηπρόλ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ πξνζθέξνληα, 
ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνύ, ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ αξηζκό ηεο Γηαθήξπμεο.  
ε πεξίπησζε Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη 
αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο.  
ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα  
αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα.  



Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν.  
4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
5. ην θάθειν ηεο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» :  
Θα αλαγξάθνληαη νη πίλαθεο κε ηηο πνζφηεηεο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
πξνυπνινγηζκνχο, αλά δεκνηηθή-θνηλνηηθή ελφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3ν ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο, γηα ηηο νπνίεο ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ επηζπκεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ.  

 γηα ην θάζε είδνπο θαπζίκνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%)  

 γηα ηα ιηπαληηθά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%)  

Οη πξνκεζεπηέο κπνξεί λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ-
Κνηλνηήησλ είηε γηα επηκέξνπο Γεκνηηθέο-Κνηλνηηθέο Δλφηεηεο, ζχκθσλα πάληα κε φζα νξίδνληαη 
ζην άξζξν 3ν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη γηα φιεο ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο 
πίλαθεο απηψλ.  
Οη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξώ θαη ζηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α.. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 
ζπλαιιάγκαηνο, φηαλ αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 
πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη 
απηέο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ 
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 
απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 
κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.  
7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
8. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ 
πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ή γηα κέξνο ησλ εηδψλ.  

 
ΑΟΘΟΝ 11ν  

Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ - αλαθνίλσζε ηηκώλ  

1. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα 
θαη αξηζκνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηε 
ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. 
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη 
απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.  

2. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ. Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.  

3. Πξνζθνξά πνπ παξαιήθζεθε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξαθηηθφ δελ απνζθξαγίδεηαη, 
αιιά επηζηξέθεηαη ζθξαγηζκέλε ζηνλ πξνζθέξνληα.  



4. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη 
ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.  

5. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπο επαλαθέξνληαη, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί 
εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαηαρσξεί απηέο ζε πξαθηηθφ.  

6. Μεηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ επαλαθέξεη ηνπο θαθέινπο 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ νη νπνίεο έγηλαλ δεθηέο, ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία 
αμηνινγεί θαη αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο.  

 
ΑΟΘΟΝ 12ν  

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

1. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο 
αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 
πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ιακβάλνληαη ππφςε θχξηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

-Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

-Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.  

-Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη 
ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  

2. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ ζα πξνζθέξεη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε 
ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 
ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Δκπνξίνπ θαζψο θαη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα ιηπαληηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ 
απηφλ θαχζηκα θαη ιηπαληηθά θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.  

3. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε 
είδνο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  

4. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζε πξνκεζεπηή:  

α. κε ρακειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε πεξίπησζε πνπ ε ζρέζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα 
ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο-θνηλφηεηαο κε ην πξαηήξην ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζπκθέξνπζα.  

β. ην πξαηήξην ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο-θνηλνηηθήο 
ελφηεηαο αιιά ε απφζηαζε απφ ηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο-θνηλνηηθήο ελφηεηαο θξίλεηαη ζπκθέξνπζα 
γηα ην Γήκν Φηινζέεο - Φπρηθνχ. 

 
ΑΟΘΟΝ 13ν   

Θξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ  

1. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη 
ζρεηηθά, πξνηείλεη γηα:  

α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ πνπ πξνθέξεη ν πξνκεζεπηήο.  



β. Σε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 
ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

γ. Σελ θαηαλνκή ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο ή θαη ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή.  

2. Η ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
γλσκνδνηεί γηα:  

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

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

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

 
ΑΟΘΟΝ 14ν   

Δλζηάζεηο  

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα γηα δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ Τπεξεζία σο εμήο: 

1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε 
εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  

2. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ 
απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ΄ απηφλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν 
ζηάδην. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε 
γλσκνδφηεζή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά.  

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

 

ΑΟΘΟΝ 15ν   

Αλαθνίλσζε Θαηαθύξσζεο  

1. ηνλ πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

α) Σν είδνο θαπζίκνπ  

β) Σελ πνζφηεηα  

γ) Σελ ηηκή  



δ) Σνλ Γήκν (δεκνηηθή - θνηλνηηθή ελφηεηα) γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα θαχζηκα  

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ.  

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

δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

3. Ο πξνκεζεπηήο (ή πξνκεζεπηέο) ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 
10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε 
πξντφληνο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο 
αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε 
ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 
εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ 
ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ 
πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα 
θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  

5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 16ν  

Πύκβαζε  

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην Γήκν ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 
ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.  

2. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε  

γ. Σα πξνο πξνκήζεηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά θαη ηελ πνζφηεηα  

δ. Σν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθεξζεί γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ  

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ  

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε θαπζίκνπ  



δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο  

ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ  

ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
αλαπξνζαξκνγή  

η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

ηα. Σελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ  

3. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε 
ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ 
θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 
αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν.  

4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο κέρξη θαη ηξεηο (3) 
κήλεο φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

5. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ θάζε πξντφληνο, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε, 
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο σο 
αζήκαλην.  

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.  

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.  

 
ΑΟΘΟΝ 17ν  

Δγγπήζεηο  

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  

α. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
5% κε ην Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ 
αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ δαπαλψλ ζηηο δεκνηηθέο-θνηλνηηθέο ελφηεηεο, 
εηδάιισο ζε πνζνζηφ 5% κε ην Φ.Π.Α. γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ δεκνηηθψλ-
θνηλνηηθψλ ελνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε πξνζθνξά ηνπ.  

β. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο 
έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ 
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη ζχκθσλα κε ην  
θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ. Αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, 
ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.  
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ 
εθδφηε, ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ 
θαιχπηεη, ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, ηε 
ζρεηηθή Γηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα, ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο.  



Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ηνπο φξνπο φηη (α) παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, (β) φηη ν  
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο, (γ) φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ 
δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε 
ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, (δ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο 
εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη (ε) φηη ν εθδφηεο ηεο 
εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ  
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δει. ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
γ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, 
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε 
(5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθνληαη 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α..  

β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

γ. ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, 
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ΄ απηέο φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).  

δ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ησλ θαπζίκσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο. Η εγγχεζε κπνξεί λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 18ν  

Σξόλνο – ηόπνο – ηξόπνο παξάδνζεο  

H παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο   ηελ 
ιήμε ηεο, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Μεηά απφ απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ  Φηινζέεο -Φπρηθνχ  κπνξεί ε ζχκβαζε λ’ αλαλεσζεί γηα άιινπο 
ηξεηο κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  
Ο Γήκνο Φηινζέεο – Φπρηθνχ  δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  
Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη γξαπηψο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Φπρηθνχ  
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ παξαιήπηε - θαη ζε ψξεο πνπ ζα 
θαζνξίδνληαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε πξνκεζεπηή θαη παξαιήπηε - κε επζχλε, κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαιήπηε (πεηξέιαην γηα θαπζηήξεο) 
νπνπδήπνηε επξίζθνληαη, είηε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ή πξαθηνξεία ή πξαηήξηα ηνπ Πξνκεζεπηή, 
θαη’ εθινγή ηνπ παξαιήπηε. Γηα θάζε πνζφηεηα βελδίλεο ή πεηξειαίνπ ζα εθδίδεηαη δειηίν 
απνζηνιήο θαη χζηεξα ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην πνπ ζα αθνξά ηα δειηία απνζηνιήο αλά 
απηνθίλεην γηα θάζε κήλα.  
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηξνθνδνηεί θαχζηκα ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο Αξγίεο γηα 
θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ.  



Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θαη φιεο νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο.  

 
ΑΟΘΟΝ 19ν 
Γεηγκαηνιεςία 
Γηα ηα είδε πνπ δχλαηαη λα πάλε ζε ρεκηθή εμέηαζε ηζρχνπλ φζα νξίδνπλ νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη ηνπ 
Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο.  
ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα , 
πξνέιεπζε , θαηεγνξία θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη δείγκα ην νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Γ/λζε Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηεο πνηφηεηαο ή πξνειεχζεσο θιπ ηνπ είδνπο.  
Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη επί παξνπζία ηνπ ρνξεγεηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ζα 
βαξχλνπλ ην ρνξεγεηή.  
Η δεηγκαηνιεςία ζα ελεξγείηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ζα αλαγξάθεηαη 
ηνχην ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο.  

 
ΑΟΘΟΝ 20ν 
Σαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθώλ 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 
ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζ’ απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ 
ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 
αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

 
ΑΟΘΟΝ 21ν 
Καηαίσζε-επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηνλ Γήκν, 
ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο πξνζθνξέο κεηά απφ λέα 
πξνθήξπμε, αθνχ εηδνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ.  
Δπίζεο ν Γήκνο Φηινζέεο - Φπρηθνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 
νπνηεδήπνηε θξίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αδεκίσο γη’ απηφλ.  

 
ΑΟΘΟΝ 22ν 
Δγγπήζεηο πνηόηεηαο 
1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα είλαη 
αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, νηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη 
θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Γήκνο.  
2. Ο Γήκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη 
νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ 
αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ θάζε πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα 
ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηφ θαπζίκνπ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 
δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο.  
Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ θαπζίκσλ θαη απνζηνιήο ζην Γήκν 
ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  
3. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ επήιζε θζνξά ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
θαη ζηα κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θξίζε 



ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο 
απνδεκίσζε πξνο ην δήκν γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην 
πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  
4. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  

 
ΑΟΘΟΝ 23ν  

Θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε  

Γηα θάζε παξάβαζε γεληθψο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, φπσο 
αθξηβψο θαζνξίδνληαη ζ’ απηήλ θαη ππαγνξεχνληαη απφ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο αξρέο ηεο 
θαιήο πίζηεσο, ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα πξνηείλεη θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή φιεο ηηο 
θπξψζεηο, κεξηθψο ή αζξνηζηηθψο θαηά ηελ θξίζε ηεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν θαη ηηο 
απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο εθδηθάζεσο ηεο παξαβάζεσο αθφκε δε θαη ην πξφζηηκν, 
αθνχ ζηαζκίζεη φια ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο θαζ’ ππνηξνπή παξαβάζεσο πνπ έγηλε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη ηελ ελ γέλεη ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.  
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε 
άκεζε αληηθαηάζηαζε. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 
ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο ν Γήκνο δηθαηνχηαη θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ θαπζίκσλ ή ζηελ κείσζε ηνπ ηκήκαηνο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο 
πνζφηεηαο πέξαλ ηεο νξηζζείζαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη γηα ηελ 
θαζπζηέξεζε απηή θαη κφλν λα πιεξψζεη πξνο ηνλ Γήκν σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηφ δχν ηνηο 
ρηιίνηο (2%ν) ζην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο. Η πνηληθή ξήηξα 
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ ηεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 
αλαδφρνπ.  
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο 
πξνζεζκίαο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη φιν 
ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 
ΑΟΘΟΝ 24ν  

Θήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ  

1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ 
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 
ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 
εθφζνλ δελ παξέδσζε ηηο πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε.  

3. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ΄ απηφλ 
νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/1993 (ΦΔΚ 185 Β΄) απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).  

 
ΑΟΘΟΝ 25ν  

Ρξόπνο Ξιεξσκήο  



Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πιεξσκήο ηα νπνία είλαη:  

α) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Δκπνξίνπ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηηηθήο κε ηελ κέζε ηηκή ιηαληθήο ησλ εηδψλ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο. β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. γ) Βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο & βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πεξί 
κε νθεηιήο ηνπ πξνκεζεπηή. δ) Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην Γεκνηηθφ Σακείν Φηινζέεο - 
Φπρηθνχ, πξσηφηππε ή απιφ αληίγξαθν απηήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη ην 
πξσηφηππν βξίζθεηαη ζην Γήκν Φηινζέεο – Φπρηθνχ.  

Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππφθεηηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε λφκηκεο 
θξαηήζεηο.  

 
ΑΟΘΟΝ 26ν   

Απμνκείσζε πνζνζηήησλ 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαηά 5% 
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ρσξίο θακηά αληίξξεζε θαη απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΟΘΟΝ 27ν   

Ξιεξνθνξίεο- Θαλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο  

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, 
ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Φπρηθνχ, Σαρ. δ/λζε: Μαξαζσλνδξφκνπ 95  Σ.Κ. 
15452  Φπρηθφ, ηει. 2106794000 & θαμ 2106722934 

2. Η δηαθήξπμε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ζα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

3. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο εθεκεξίδεο:  

α) ην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο  

β) Γεληθή Γεκνπξαζηψλ. 

γ) ε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

    Σνπηθά Νέα.  

Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009.  

Ξαξαξηήκαηα 
Γίλεηαη κλεία φηη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο παξαξηήκαηα:  
- Μειέηε «α) Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. β) Έμνδα 
θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα - ιηπαληηθά - δηφδηα) γ) Πξνκήζεηα γηα ζέξκαλζε 
& θσηηζκφ » ε νπνία πεξηιακβάλεη ηερληθή έθζεζε, γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πξνζκέηξεζε, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ - ρέδην χκβαζεο ». 

        

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό      77/2011 

  



 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο πλεδξίαζεο. 

 Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ     ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ      Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 

      Ιάβδα Λέιιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα   Βαθηξηδή Ρηηίθα 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο  8εο   Γνπλδνπιάθε Διέλε 

πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο                       Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011                  Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Φπρηθφ 17/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 


