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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κιλκίς  02/12/2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.497485/5460 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

   

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3  

Πόλη : Κιλκίς  

Ταχ. Κώδ. : 61100  

Πληροφορίες : Νικολέτα Κομπινόγλου  

Τηλέφωνο : 2341 350157  

Fax : 2341 079700  

e-mail : ni.kompinoglou@kilkis.gr  

 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
του Ν. Κιλκίς, για το διάστημα από υπογραφής της σύμβασης και έως την 
ολοκλήρωση του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 
υγρών καυσίμων της αριθμ. 497837/5461 Διακήρυξης, βάσει της παρ. 10 του 
αρ. 6 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.128,70  € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ. Α/27-12-2010), «Οργανισμός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Το Ν. 4250/2014 "Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις". 

7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

10. Την αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 

2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

11. Τον Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

& Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/Α΄/15.09.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 

(Α΄14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄86). 

12. Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», 

(άρθ. 9, παρ.4β). 

13. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 

Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’85/07.04.2014). 

14. Τον Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
204/25/ΕΕ). 

15. Την αριθμ. οικ. 461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ Β' 3129/21-11-2014) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. "περι μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας". 

16. Την αριθμ. 2195/2015 (ΑΔΑ:6ΟΔΙ7ΛΛ-ΑΘΒ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή αξιολόγησης 
διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης και η Επιτροπή αξιολόγησης 
ενστάσεων/προσφυγών της ΠΕ Κιλκίς για το έτος 2016. 

17. Την αρ. 233/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Μ2Θ7ΛΛ-
ΝΞΛ) με την οποία τροποποιήθηκε η αρ.205/2015 Απόφαση του Π.Σ. που αφορά 
την έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ.. 

18. Την αριθμ. 2092/2016 (ΑΔΑ:6ΒΗΜ7ΛΛ-ΑΛ2) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση διάθεσης πίστωσης (Τροποποίηση της 
αρ. 23/2016 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής). 

19. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. οικ. 419900/5363/30-11-

2016 (ΑΔΑ: 69Β87ΛΛ-14Χ) ΑΔΑΜ: 16REQ005502565) ποσού 40.000,00 ευρώ 

που βαρύνουν τον ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 721 & ΚΑΕ 1512 οικ. έτους 2016 για την 

προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. – 
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Π.Ε. Κιλκίς. 

20. Την αριθμ. 2137/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΟ7ΛΛ-64Ρ) της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της δακήρυξης. 

21. Την ανάγκη κάλυψης άμεσων αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για πετρέλαιο θέρμανσης, μέχρι την 

ολοκλήρωση του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 

υγρών καυσίμων της αριθμ. 497837/5461 Διακήρυξης, δεδομένου ότι ο 

προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης (16.128,70 € χωρίς ΦΠΑ) μαζί με 

την απευθείας ανάθεση που έχει ήδη γίνει από την Π.Ε. Πέλλας (20.000,00 € 

χωρίς ΦΠΑ) δεν ξεπερνούν τις 80.000,00 € και το 20% του συνολικού 

προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. για το έτος 2016 (3.577.330,74 €) σύμφωνα με την 

παρ. 10 του αρ.6 του Ν. 4412/2016. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, με 

σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ (€), για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου 

θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς, για χρονική περίοδο 
από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του Ανοιχτού 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων της αριθμ. 
497837/5461 Διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: δεκαέξι 
χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (16.128,70 €) χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

KAI Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΚΙΛΚΙΣ 

ΛΙΤΡΟ 0,700 € 23.041 16.128,70 € 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διοικητήριο Π.Ε. Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, ΤΚ 
61100 Κιλκίς, γραφείο τμήματος προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – 
Οικονομικού, 1ος όροφος. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ.. 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15 Δεκεμβρίου 
2016 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ 

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από το γραφείο του τμήματος προμηθειών της 
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Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού, 1ος όροφος Διοικητηρίου της Π.Ε. Κιλκίς. 

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και με άλλο τρόπο (ταχυδρομικά, courier, 

κλπ) και παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχεται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
 

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών ανάθεσης της Π.Ε. Κιλκίς (στο εξής 

Επιτροπή Διαγωνισμού). Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν 

να γίνουν σε μια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (παρ.4 αρ. 117 του 

Ν.4412/2016). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Έλληνες πολίτες 

β. Αλλοδαποί 

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

δ. Συνεταιρισμοί 

ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με 

τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 

αυτούς σε 6 εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν 

έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια, 

αυτές παρέχονται τουλάχιστον 6 ημέρες από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης του διαγωνισμού να είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη 

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κιλκίς Α. 

Παπανδρέου 3, ΤΚ 61100 Κιλκίς, Διοικητήριο 1ος όροφος, τηλ: 2341350157, 

2341350132, fax: 2341079700. 

 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ελεύθερα από: 

• το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 
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Κιλκίς, και 

• σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

– Π.Ε. Κιλκίς http://kilkis.pkm.gov.gr. Οι παραλήπτες του Τεύχους του 

Διαγωνισμού από τις ηλεκτρονικές σελίδες, οφείλουν να ελέγχουν την 

πληρότητα της διακήρυξης και σε περίπτωση που διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη, να το γνωρίσουν εγγράφως εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, στην Διεύθυνση Διοικητικού-

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κιλκίς και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. 

 

Η Διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Κιλκίς. Επίσης 

θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κιλκίς. 

 

 Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

• στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (περίληψη της 

διακήρυξης), και 

• στο «ΚΗΜΔΗΣ» 

 

Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών 

διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες διέπουν την παρούσα 

διακήρυξη καθώς και την σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ  

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ  

 
 

16PROC005502848 2016-12-02



 

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της Π.Ε. 

Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. 

Σελίδα 6 από 24 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

• Έλληνες Πολίτες 

• Αλλοδαποί 

• Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

• Συνεταιρισμοί 

• Ενώσεις Προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

2. Προσφορές. 
 
Η προσφορά κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Π. Ε. Κιλκίς αυτοπροσώπως ή 

με νόμιμο αντιπρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο, εις διπλούν  (πρωτότυπη και 

αντίγραφο της πρωτότυπης) μέσα σε καλά σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις 

πρωτότυπη και αντίγραφο αντίστοιχα. 

 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

• Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης. 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 

 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη 

σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην 

αναθέτουσα αρχή ότι έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους π.χ με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά τους τα 

ακόλουθα: 

 

2.1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», 
 

ο οποίος, επί ποινή απόρριψης, περιέχει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 

4412/2016 και στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, 

σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση και την οικονομική ή χρηματοοικονομική 

επάρκεια και την επαγγελματική ή την τεχνική ικανότητά τους. Ειδικότερα ο φάκελος 

περιέχει: 

i. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 79, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας: 

α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
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Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 

γ) δηλώνονται οι φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος ο υποψήφιος για 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

δ) δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης. 

ε) δηλώνεται ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα για στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

στ)δηλώνεται ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016. 

ζ) Δηλώνεται ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ 

εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

ii. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 

υποψήφιου νομικού προσώπου. 

iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

 

2.2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
 

ο οποίος, επί ποινή απόρριψης, περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

όπως το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΘΕΤΙΚΟ ή 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (θετικού ή 

αρνητικού) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

…………% ……………… € 

 

 

Ως οικονομική προσφορά θεωρείται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η 

έκπτωση θα δοθεί σε ποσοστό στα εκατό (%) το οποίο θα υπολογίζεται στην νόμιμα 

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

παράδοσής του. 

 

Σε περίπτωση που τα υγρά καύσιμα τεθούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό 

έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε 

φορά, κατά την ημέρα παράδοσης του καυσίμου. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι 

και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, η τιμή προσφοράς θα προκύψει από την εφαρμογή 

του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης στην ενδεικτική τιμή του παρόντος 

διαγωνισμού που είναι 0,700 € χωρίς ΦΠΑ ανά λίτρο καυσίμου. 

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016, η τιμή της 

προσφοράς θα δίδεται ανά μονάδα. 

 

Στην τιμή που θα προκύψει, η οποία θα υπολογίζεται σε ευρώ,  περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

Σε περίπτωση κατάθεσης ακριβώς ίδιας τιμής, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο βάσει κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου κατά την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Η μη παρουσία των οικονομικών 

φορέων, από τη στιγμή που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή 

για την ημερομηνία και την ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, δεν 

συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

 

3. Λοιποί όροι. 
 

i. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, 

δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης.  

 

ii. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

iii. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των 

όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

 

iv. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

 

v. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) 

εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως 

για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
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vi. Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, πλην της εγγύησης και των δηλώσεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, μπορούν να υποβάλλονται 

σε απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4252/2014.  

 

vii. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται 

ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα, ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

viii. Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά 

ή την αίτηση συμμετοχής δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, 

συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

ix. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 4.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄ 188). 

 

x. Αν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υπάρχει οποιαδήποτε 

προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει δε και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

 

xi. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
 

xii. Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές 

ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το αρ. 78 του Ν. 

4412/2016, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζει 

δηλώσεις της υπό στοιχείο i) υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2.1 της 

παρούσας για κάθε έναν από τους εν λόγω φορείς. 

 

xiii. Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), 

χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου 

που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την 

αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την 

υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει. 

 

xiv. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και πριν 

την ολοκλήρωσή της, να υποβάλουν το σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών 

εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που 

περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων/ υποψήφιος, αν, κατά την 

άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της 

διαδικασίας. 

 

xv. Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί κοινοπραξία, υποβάλλει τις 

16PROC005502848 2016-12-02



 

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της Π.Ε. 

Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. 

Σελίδα 10 από 24 

ανωτέρω δηλώσεις, τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της 

κοινοπραξίας. 

 

xvi. Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής ή προσφορά από υποψήφιο ή 

προσφέροντα που δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοοικονομική ή 

οικονομική επάρκεια ή επαγγελματική ή τεχνική ικανότητα τρίτων οικονομικών 

προσώπων ή υπεργολάβων για την εκτέλεση της σύμβασης, στην 

περίπτωση που ανακηρυχθεί προμηθευτής, προσκομίζονται από τον 

υποψήφιο για κάθε τρίτο οικονομικό φορέα ή υπεργολάβο τα δικαιολογητικά 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

xvii. Υποβολή προσφοράς στα πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και άνευ όρων αποδοχή εκ 

μέρους της εταιρίας των προβλεπομένων σε αυτή όρων. 

 

xviii. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες 

τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.   

 

xix. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα 

απορριφθεί.    

 

4. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016. 

 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ή από 

τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια. 

 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

  

Α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Σε 

περίπτωση ύπαρξης διατρητικού μηχανήματος, υπογράφονται η πρώτη και η 
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τελευταία σελίδα. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της σύμβασης ή τη πρόσκληση. 

 

Β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της διακήρυξης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, στο 

συνοπτικό διαγωνισμό, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να 

γίνει στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, κατά τη κρίση της επιτροπής. 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 

 

5. Πληρότητα και νομιμότητα δικαιολογητικών – Διευκρινίσεις 

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες ή τους υποψηφίους 

να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά η μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
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αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 

Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση 

των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 

υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. 

 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα 

με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς.  

 

6. Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Μειοδότη 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), 

να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των κάτωθι 

δικαιολογητικών. 

 

6.1. Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης: 
  

i. ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας. 
ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

iii. 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. 

iv. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για: 

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
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της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000. 

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 

4 αυτής. 

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το Ν. 3691/2008. 

• Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το Ν. 4198/2013. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν 

το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 

• Φυσικά πρόσωπα. 

• Οι διαχειριστές σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

• Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για Α.Ε. 

• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
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του. 

v. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης 

από την Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Προμηθευτής: 

• δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

• δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

vi. Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

vii. ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων από την αρμόδια Διοικητική Αρχή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της 

άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

viii. Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης 

συμμετοχής, εφόσον υποβάλλεται από τρίτο. 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρξουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από τη κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ΄ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εάν προβλέπεται από τη σχετική 

διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρονται που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας, είτε για τη κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

6.2. Απόφαση κατακύρωσης 

 
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

105 του Ν. 4412/2016. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 

γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή 

του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 
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ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό της εκατό, που θα καθορίζεται στο έγγραφο της 

σύμβασης και στη περίπτωση της παρούσας διακήρυξης ανέρχεται στο ύψος του 

30%. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, αμέσως μετά την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

• άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολής επί αυτών, 

• ολοκλήρωση τυχόν προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου από το 

Ελεγκτικό, 

• κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 

του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέλευση των εννόμων 

αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

προμηθευτή/ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι 

(20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

7. Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, 

δεν απαιτείται. 

 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση 

καλής εκτέλεσης» σύμφωνα με την παρ. β΄, του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 

ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

• την ημερομηνία έκδοσης 

• τον εκδότη 

• την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

• τον αριθμό της εγγύησης 

• το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

• την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

• τους όρους ότι α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και β) 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

• την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

• την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

• στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

 
8. Πληρωμή 

 
H πληρωμή και η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και 

τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016). 

 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών, μη παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί 
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από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη. 

 

9. Ισχύς της Σύμβασης 

 
Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση 

του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων της 

αριθμ. 497837/5461 Διακήρυξης ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.  

 

10 Έννομη Προστασία 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 

ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016.  

 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ, σε περίπτωση ένστασης κατά τη πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με τη κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

11 Έκπτωση – Τιμή – Κρατήσεις 

 
1. Η προσφερόμενη τιμή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό % σύμφωνα με το Π.Δ. 173/90, στη διαμορφούμενη μέση τιμή της 

περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια 

υπηρεσία της Π.Ε. Κιλκίς. 

3. Την εν λόγω προμήθεια βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

4.  Οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν έκπτωση μόνο για το σύνολο της 

 προμήθειας. 

 

12. Είδος – Ποσότητα - Ποιότητα 

 

16PROC005502848 2016-12-02



 

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της Π.Ε. 

Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς. 

Σελίδα 18 από 24 

Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι κάθε φορά αυτές που θα αναφέρονται 

στις έγγραφες ή προφορικές παραγγελίες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας. Η ποιότητα των ανωτέρω ειδών θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνων των 

καυσίμων που παράγουν τα Κρατικά Διυλιστήρια. 

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός είδους καυσίμου από άλλη καύσιμη ύλη για τις 

ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών ο Προμηθευτής δεν μπορεί να προβάλει 

καμία αξίωση. 

 
13. Τόπος Παράδοσης, Χρόνος - Τρόπος Παράδοσης - Σύμβαση 
 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

2. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των 

υπηρεσιών μέσα σε 48 ώρες από την προφορική ή έγγραφη παραγγελία και κατά 

τις ώρες εργασίας των Υπηρεσιών.  

3. Η παράδοση θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις ή πρατήρια του προμηθευτή απ’ 

ευθείας στις αποθήκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ή των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.  

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατεθεί για χρονικό διάστημα 

μέχρι δύο (2) μηνών με το πλήρες δικαίωμα του αγοραστή να το δηλώσει με 

απλή δήλωση προς τον προμηθευτή, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία 

αξίωση για την αιτία αυτή από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. 

5. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

 

14. Δικαιώματα Αποζημιώσεως 

 

Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσής του, έναντι της Π.Κ.Μ. - 

Π.Ε. Κιλκίς για τις περιπτώσεις αυξομειώσεως της δυνάμεως αυτής, αυξομείωσης 

των χορηγουμένων σε αυτήν ποσοτήτων υγρών καυσίμων ή περίπτωση διάλυσης ή 

μεταφοράς των Δ/νσεων της σε άλλο τόπο, οπότε στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις 

μπορεί να παύσει η περαιτέρω προμήθεια.  

 
15. Άλλοι Κατά Περίπτωση Ειδικοί Όροι 
 

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση 

του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων της 

αριθμ. 497837/5461 Διακήρυξης ή την εξάντληση του προϋπολογισμού. 

 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού της Π.Ε Κιλκίς και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 

ταχυμεταφορά (courier) με χρέωση του παραλήπτη. Επίσης σε ηλεκτρονική μορφή 

διατίθεται στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς http://kilkis.pkm.gov.gr. Στην 
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περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφοράς (courier), η Π.Κ.Μ. - 

Π.Ε. Κιλκίς δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή 

της. 

 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς να έχει στην 

διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που 

θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έντυπα. 

 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  στην Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

1.  Γενικές Προδιαγραφές 

 

Πετρέλαιο: Θέρμανσης  

 

2.  Ειδικές προδιαγραφές 
 

Η ποιότητα θα είναι ίδια με εκείνων των καυσίμων που παράγουν τα Κρατικά 

Διυλιστήρια και είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Ανωτάτου 

Χημικού Συμβουλίου. 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

KAI Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ν.ΚΙΛΚΙΣ 

ΛΙΤΡΟ 0,700 € 23.041 16.128,70 € 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κιλκίς  …./…../2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ …………. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

   

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στο Κιλκίς σήμερα την……………………….. ημέρα…………………., στα γραφεία του 
Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Κιλκίς, 
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Κιλκίς, οι κάτωθι υπογράφοντες:  
  
Α) Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ως 
εκπρόσωπος της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, Α.Φ.Μ. 
997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης που θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και 
 
Β) ……………………………….……….., ως νόμιμος εκπρόσωπος/υπεύθυνος της εταιρίας/του 
πρατηρίου …………………………. με Α.Φ.Μ.: …………………….., Δ.Ο.Υ ………………………….., Ταχ. 
Δ/νση …………………………………………………………… που θα καλείται εφεξής «ανάδοχος»  
 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με αυτή την ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων, συνολικού συμβατικού τιμήματος 
………….,… €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της αριθμ. ........................ 
Διακήρυξης σχετικά με την προκήρυξη συνοπτικού, διαγωνισμού προμήθειας 
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 
ολοκλήρωση του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων 
της αριθμ. …………….. Διακήρυξης, κατόπιν της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με αριθμό: ……./……-…..-……….  και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με αριθμό: ............................... (ΑΔΑ:.................) με τους κάτωθι όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τις Υπηρεσίες µε την εκάστοτε αιτούμενη τμηματικώς 
ποσότητα ..............  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η ποιότητα των ανωτέρω υγρών καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου και όπως περιγράφονται στη διακήρυξη. 
 
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χηµικές 
αναλύσεις, προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των υπό προµήθεια καυσίµων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από 
υπογραφής της σύμβασης µέχρι την ολοκλήρωση του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων της αριθμ. …………….. Διακήρυξης ή μέχρι την 
εξάντληση του προϋπολογισμού (σε αξία), µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, 
στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας τους και µέσα σε χρονικό 
διάστηµα 48 ωρών από την ειδοποίηση.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών", και συγκεκριμένα στο άρθρο 63 αναφέρεται ότι: "το ποσοστό έκπτωσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990, στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, 
υπολογίζεται στη διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να 
υπερβαίνει το 5%.". 
 
Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου κατακυρώθηκε η προμήθεια υγρών καυσίμων 
λιανικής πώλησης, θέρμανσης, των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης του Νομού Κιλκίς  για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και έως 
την ολοκλήρωση του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών 
καυσίμων της αριθμ. …………….. Διακήρυξης ή την εξάντληση του προϋπολογισμού, με 
ποσοστό έκπτωσης  είτε θετικό επί τοις % είτε αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, 
στη νομίμως διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, και 
ειδικότερα: 
 
Η λιανική τιμή των καυσίμων θα προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς της Π.Κ.Μ., με τιμοληψίες πρατηρίων και θα εκδίδεται 
σχετικό δελτίο μέσης ενδεικτικής λιανικής τιμής, η οποία θα προκύπτει ως αριθμητικός μέσος 
όρος. 
 
Το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια Καυσίμων είναι: 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ (ή ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 5%), ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 
 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

…………% 

 
Τα ανωτέρω Δελτία μέσης λιανικής τιμής θα κοινοποιούνται από το Τμήμα Εμπορίου και 
Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς της Π.Κ.Μ., στον Ανάδοχο την ημέρα 
έκδοσής τους. Η τιμολόγηση των καυσίμων θα γίνεται με βάση τη μέση τιμή της ημέρας 
παράδοσης ή της αμέσως προηγούμενης εφόσον δεν υπάρχει Δελτίο Τιμών της συγκεκριμένης 
ημέρας.  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αξία των καυσίμων θα καταβάλλεται στον προμηθευτή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου που θα γίνεται με τη 
μέριμνα του προμηθευτή και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Ν.4412/2016, με 
τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. 
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Η εξόφληση της αξίας των καυσίμων, θα γίνεται μετά την υποβολή των σχετικών 
δικαιολογητικών, ήτοι τιμολόγιο του προμηθευτή σε δύο (2) αντίγραφα δεόντως 
υπογεγραμμένο από τον παραλήπτη. Πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται με φροντίδα 
των Αρμοδίων Επιτροπών κάθε Υπηρεσίας. Η θεώρηση των τιμολογίων για το κανονικό της 
τιμής θα γίνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς 
της Π.Κ.Μ., με φροντίδα του προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η εξόφληση της αξίας των παραλαμβανομένων υγρών καυσίμων θα γίνεται από την ταμειακή 
υπηρεσία της Π.Ε. Κιλκίς της Π.Κ.Μ με την έκδοση σχετικής επιταγής ή με εντολή μεταφοράς 
σε τραπεζικό λογαριασμό, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 
παραλαβής του τιμολογίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και του Ν.4412/2016. 
 
Τα τιμολόγια που φέρνουν την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» εξοφλούνται μόνον με την έκδοση 
σχετικής απόδειξης εισπράξεως του προμηθευτή όπου θα αναγράφεται ο αριθμός του προς 
εξόφληση τιμολογίου, το καταβληθέν ποσό, και θα φέρει την υπογραφή του ταμία καθώς και 
την σφραγίδα της ή του πρατηριούχου για παραλαβές από πρατήρια. 
 
Τα τιμολόγια που δε συνοδεύονται με απόδειξη εισπράξεως του προμηθευτή παραμένουν 
ανεξόφλητα και θα φαίνονται ως «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ». 
 
Για την πληρωμή του προμηθευτή απαιτείται επίσημο τιμολόγιο, θεωρημένο με φροντίδα του 
προμηθευτή για το κανονικό της τιμής από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς της Π.Κ.Μ., στο οποίο θα αναγράφονται η επωνυμία της Υπηρεσίας, 
η διεύθυνση αποστολής, η παραδοθείσα ποσότητα και η υπογραφή του παραλήπτη, καθώς 
και όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ 
Α. Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το Φορέα είδος κατώτερης ποιότητας από αυτήν που 
ορίζεται στη σύμβαση ή μη σύμφωνο με την παραγγελία, η Επιτροπή Προμηθειών, εκτός από 
την κύρωση την οποία μπορεί να προτείνει στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή για την αιτία 
αυτή, γνωμοδοτεί και για την τιμή με την οποία θα πληρωθεί το είδος. 
 
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο Προμηθευτής να παραδώσει τα είδη στο Φορέα ή 
παραλείψει  να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει 
καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και μη 
αντικατάστασής τους στην έως την προθεσμία, τότε ο Φορέας μπορεί να αγοράσει αυτά ή 
αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ 
της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου Εμπορίου της αγοράς καθώς και κάθε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον Προμηθευτή και 
καταλογίζονται σε βάρος του. 
 
Γ. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προμηθευτή, των όρων της σύμβασης, όπως 
καθορίζονται από αυτή και για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές 
της καλής πίστης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Προμηθειών, επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν.2286/95, το 
Ν.4412/2016, τον Αγορανομικού Κώδικα (διάταξη 7-9) και το Ν.3668/2008, δηλαδή η 
σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη έκπτωτου από τη σύμβαση.  
 
Δ. Οι παραπάνω, κατά του προμηθευτή, κυρώσεις είναι ανεξάρτητες με την άσκηση δίωξης 
εφόσον η παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκημα όπως και για κάθε άλλη 
αξίωση των φορέων κατά του προμηθευτή για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο και αν προκύψει. 
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Ε. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος της προμήθειας είδους, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις σε 
βάρος του: 
α) Προμήθεια των συμβατικών ειδών ή με διενέργεια διαγωνισμού ή με απ’ ευθείας αγορά 
καταλογιζόμενης της διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. 
β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από μελλοντικές προμήθειες της 
Υπηρεσίας. 
 
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ’ αυτού εισφορά υπέρ του ΟΓΑ. 
 

Ζ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά 
του προμηθευτή θα κρατούνται από το λογ/σμό του προμηθευτή στο φορέα ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον 
ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και 
θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων.  
 
Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος κατέθεσε την 
υπ΄αριθ…………….. Εγγυητική επιστολή, της Τράπεζας …………………………, ποσού 
…………………€, υπέρ Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον ανάδοχο, 
µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση 
του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων της αριθμ. 
…………….. Διακήρυξης ή την εξάντληση του προϋπολογισμού. 
 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 
όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί 
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και αφού 
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. 
 
Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Π.Ε. Κιλκίς, το δε άλλο το παρέλαβε ο 
Προμηθευτής. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για τον Ανάδοχο 
 
 
 
 

………………………… 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς 
 
 
 
 

Ανδρέας Βεργίδης 
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