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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 43224/04-09-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    33
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 04-09-2012 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 4
η
 Σεπτεµβρίου 

2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 42670/31-08-2012 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 31-08-2012 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

4. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «  « 

5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

       

       

 ΑΠΟΦΑΣΗ –268–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός όρων 

διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προµήθεια καυσίµων έτους 2013». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 43053/04-09-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας στέλνουµε τη µε κωδικό Π92/2012 µελέτη που αφορά την «Προµήθεια καυσίµων έτους 2013» 

και το αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και σας γνωρίζουµε ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του 

∆ήµου µας για το οικονοµικό έτος 2013 έχει προβλεφθεί ο κατάλληλος κωδικός πίστωσης για τη 

συγκεκριµένη προµήθεια  

Η προµήθεια καυσίµων έτους 2013 θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16
ης

 Νοεµβρίου 2005. 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου              

       στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές     
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      και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές        

      και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου     

      του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003). 

• Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 

• Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00). 

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε για: 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2. Τον καθορισµό των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

 Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την «Προµήθεια καυσίµων έτους 2013» τον Ανοικτό ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 

11389/1993) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα 

προσφερθεί επί της Μέσης Χονδρικής Τιµής (Μ. Χ. Τ.), όπως αυτή πιστοποιείται από το Τµήµα 

Εµπορίου και Τουρισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, για κάθε 

προς προµήθεια είδος ξεχωριστά 

2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω: 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (σχέδιο) 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη 

ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της Μέσης Χονδρικής Τιµής (Μ. Χ. Τ.), όπως 

αυτή πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Αττικής, για κάθε προς προµήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συµφωνεί µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προµήθεια καυσίµων έτους 

2013», προϋπολογισµού 371.950,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 85.548,50 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Ιλίου για ένα (1) ηµερολογιακό έτος. 

Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µε 

κωδικό Π92/2012 µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Η 

ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 5 και 6 του 

32
ου

 άρθρου, καθώς και τα σχετικά υποδείγµατα του Παραρτήµατος VIII, του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-

2007, είναι σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης µε 

ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα 

παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 

παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr. 

Αναθέτουσα αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

∆/νση ∆ηµαρχείου Ιλίου : Κάλχου 48 - 50 (Τ. Κ. 131 22) 

Τηλ. : 213-2030.136, 213-2030.185 

Fax : 210-2691.864 

URL : www.ilion.gr 

Άρθρο 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

1.1 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
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• Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16
ης

 Νοεµβρίου 2005. 

• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 

λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13
η
 παράγραφο του 20

ου
 

άρθρου. 

• Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

• Της αποφάσεως του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές 

και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 

• Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00). 

• Του Π. ∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές». 

• Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - 

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

1.2 Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2
ου

 άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. 

Άρθρο 2ο 

Συµβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (µε τη σειρά ισχύος τους) είναι : 

- Η διακήρυξη της δηµοπρασίας. 

- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

- Το τιµολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Ο προϋπολογισµός προσφοράς και 

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

Όσοι συµµετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια τη 

φερεγγυότητα τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση 

τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 - 50, 4
ος

 όροφος, στην αίθουσα 
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συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την …../…../2012 ηµέρα ……………….. και ώρα 

……………….. έως ……………….., διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις 

προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη 

εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση: Κάλχου 48 - 50, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, 1
ος

 όροφος, Τ. Κ. 131 22. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται. 

Άρθρο 4ο 

Επιτροπή διαγωνισµού - Πληροφορίες 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) 

είναι η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε. ∆.) που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

για τον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε το 46
ο
 άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-

3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)» και 

το Ν. 1797/1988. 

Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2
ος

 

όροφος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.185, fax 210-2691.864, Τ. Κ. 131 22, κα Γ. Πέτρη, κα Ε. Πρίντεζη, 

κ. Γ. Ζουµπουλίδης, κα Α. Μαράτου). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου 

www.ilion.gr. 

Άρθρο 5ο   

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6) 

Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε 

βάρος του υποψήφιου προµηθευτή. 

Άρθρο 6ο 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 

Στο µέρος του διαγωνισµού που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης γίνονται δεκτοί (σύµφωνα µε το 7
ο
 

άρθρο του Ν. 3054/2002): 

1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 

2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 

3. Συνεταιρισµοί 

4. Ενώσεις προµηθευτών 

Στο µέρος του διαγωνισµού που αφορά το πετρέλαιο κίνησης και την αµόλυβδη βενζίνη γίνονται 

δεκτά µόνο Νοµικά Πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και 

πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, δηλαδή Νοµικά Πρόσωπα µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας ή 

άλλης αντίστοιχης µορφής, εφόσον το Νοµικό Πρόσωπο εδρεύει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (βλ. και άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 4 του Ν. 3054/2002). 

Άρθρο 7ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7 και Ν. 3054/2002, άρθρα 6 και 7) 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 

δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει 

ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) : 

α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

7.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά 

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 

7.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
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προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

7.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

7.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο 

σε αυτούς προσωπικό. 

7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε 

ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη 

χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.3, 

7.5 και 7.6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

7.8 α) Για τους υποψήφιους προµηθευτές που διεκδικούν το µέρος της προµήθειας που αφορά 

το πετρέλαιο κίνησης ή / και την αµόλυβδη βενζίνη: 

Άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 (δεκτή και σε µορφή επίσηµα επικυρωµένου αντιγράφου). Η άδεια αυτή 

θα πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προµηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, 

διαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων, οι οποίες 

αναφέρονται στο 6
ο
 άρθρο του Ν. 3054/2002, στις παραγράφους 5 (α), (β) και (γ), αντίστοιχα. 

β) Για τους υποψήφιους προµηθευτές που διεκδικούν το µέρος της προµήθειας που αφορά το 

πετρέλαιο θέρµανσης: 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου 

θέρµανσης, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα (δεκτή και 

σε µορφή επίσηµα επικυρωµένου αντιγράφου). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προµηθευτές 

διαθέτουν άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, 

σύµφωνα µε το 6
ο
 άρθρο του Ν. 3054/2002, δύνανται να την προσκοµίσουν στη θέση της άδειας 

λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή της άδειας Λιανικής Εµπορίας πωλητή πετρελαίου 

θέρµανσης. 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

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

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 

τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5: 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από 

τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
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των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 

τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε 

αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 

προσωπικό. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω. 

β)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

γ)  Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 και 7.8 ανωτέρω. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 

µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή 

τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το 

πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.9 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

7.10 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των παραπάνω παραγράφων 7.1 ως 

7.7 ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

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

µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο (βλ. 6
η
 παράγραφο του 7

ου
 

άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 

7.11 Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 

7.12 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη 

περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα 

πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει 

κατατεθεί. 

7.13 Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά και 

τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση 

των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 

διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται 

έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 

υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση) 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προµηθευτή ως φυσικό 

πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο το γνήσιο της υπογραφής. 

• Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο 
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υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

• Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, 

ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, 

τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί µε την προσφορά τους  

  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 

Φορολογική ενηµερότητα 7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 

Άδεια Εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 

(πετρέλαιο κίνησης ή/και αµόλυβδη βενζίνη)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή 

(πετρέλαιο θέρµανσης) 

7.8β 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.9 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.11 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.12 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.13 

 

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµ. Πρόσωπα µε την προσφορά 

τους 

  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 

Φορολογική ενηµερότητα 7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 

Άδεια Εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 

(πετρέλαιο κίνησης ή/και αµόλυβδη βενζίνη)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή 

(πετρέλαιο θέρµανσης) 

7.8β 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.9 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.11 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.12 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.13 

 

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισµοί µε την προσφορά 

τους 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 

Φορολογική ενηµερότητα 7.6 

Άδεια Εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 

(πετρέλαιο κίνησης ή/και αµόλυβδη βενζίνη)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή 

(πετρέλαιο θέρµανσης) 

7.8β 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 7 παρ. δ περιπτ. β 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.9 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.11 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.12 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.13 

 

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προµηθευτής που συµµετέχει σε ένωση µε 

την  

προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου αφορά 

το  

σύνολο της ένωσης)  

  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου (όχι για Νοµικά Πρόσωπα) 7.2 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 

Φορολογική ενηµερότητα 7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 

Άδεια Εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 

(πετρέλαιο κίνησης ή/και αµόλυβδη βενζίνη)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή άδεια Λιανικής Εµπορίας πωλητή 

(πετρέλαιο θέρµανσης) 

7.8β 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.9 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.11 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.12 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.13 

Άρθρο 8ο 

Εγγυήσεις 

8.1 Εγγύηση συµµετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1) 

α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των 

ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 5 % του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας 

συµπεριλαµβανόµενου του Φ. Π. Α. 23 % (δηλαδή τουλάχιστον 22.874,93 €) και βεβαιώνεται µε 

την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή άλλου 

αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα έχει 

συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό. 

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-Τ2Λ



 9

β) Για την εγγύηση συµµετοχής ως συνολικός «προϋπολογισµός» της προµήθειας νοείται ο 

ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζοµένου. 

γ)   Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που 

η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της µελέτης αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί στο µέρος των προς 

προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για 

το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

δ)   Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

ύστερα από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προµηθευτών πού έλαβαν 

µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της 

ανάθεσης. 

ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. 

στ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ΙΛΙΟΥ). 

4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαίρεσης ή της διζήσεως. 

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 

της απαίτησης, µέσα σε  τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον 

ένα (1) µήνα.  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό 

έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

8.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συµβατικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : 

α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), µε τις εξής 

διαφοροποιήσεις : 

1. ∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προµήθεια υλικά. 
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3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά 

τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

Άρθρο 9ο 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11) 

9.1  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. 

9.2 Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

9.3 Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

9.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

9.5 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν 

τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 

αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

9.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Προς το ∆ήµο Ιλίου, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

γ. Ο τίτλος της προµήθειας. 

δ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Άρθρο 10ο 

Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12) 

10.1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα 

πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω 9
ο
 άρθρο της παρούσης. Προσφορές 

που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 

όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισµός 

γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή): 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονοµικά στοιχεία 

της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 

κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

10.2Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

10.3Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 

τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
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κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

10.4Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 

δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον 

της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 11ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13) 

11.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους 

τουλάχιστον ως την 31/12/2013. 

11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται, εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 

το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. 

11.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 

σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 

σύµβασης αυτής. 

Άρθρο 12ο 

Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14) 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 

προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 13ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15) 

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

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσιοποίηση της περίληψης 

διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 

1α και Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης 

της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 

ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που 

µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής, όπως είναι 

οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του 

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

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από 

προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την 

διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 

αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το 

αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & 

Ν. 2286/1995  άρθρο 4 παρ. 5). 

13.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου καθώς και οι αποφάσεις της γενικά 

που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους. 

13.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 
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της υπογραφής της σύµβασης  δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3). 

13.4 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών το πολύ από την υποβολή της. 

Άρθρο 14ο 

Προσφερόµενη τιµή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16) 

Επειδή η τιµή των προς προµήθεια ειδών δεν παραµένει σταθερή αλλά αναπροσαρµόζεται, θα γίνουν 

δεκτές και προσφορές που θα προβλέπουν αναπροσαρµογές της τιµής, η οποία όµως θα παραµένει 

πάντοτε τουλάχιστον ίση προς τη Μέση Χονδρική Τιµή όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής. 

 Μειοδότης για κάθε προς προµήθεια είδος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την αντίστοιχη µεγαλύτερη 

ποσοστιαία έκπτωση επί της Μέσης Χονδρικής Τιµής του, όπως αυτή ορίζεται από την Περιφέρεια 

Αττικής την εκάστοτε ηµέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Η τιµολόγηση θα γίνεται σε 

ΕΥΡΩ ανά λίτρο και η τιµή µονάδας, χωρίς Φ. Π. Α., θα συµπεριλαµβάνει την αξία του προϊόντος και 

κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα µέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε 

τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος ή δασµό. 

 Η διαµορφούµενη Μέση Χονδρική Τιµή (Μ. Χ. Τ.) κατά την ηµέρα παράδοσης των ειδών θα 

πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποιήσεως της Μ. Χ. Τ. από την παραπάνω υπηρεσία, 

για τιµή θα λαµβάνεται η πιο πρόσφατα πιστοποιηµένη Μ. Χ. Τ. η οποία δε θα πρέπει να απέχει 

περισσότερο από 10 ηµέρες προ της παράδοσης. 

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να υποβάλλεται από τον προµηθευτή κάθε εβδοµάδα 

πινάκιο µε τις ισχύουσες τιµές χονδρικής πώλησης, απαραίτητο για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη 

των προσφερόµενων τιµών. 

 Η ανώτατη τιµή χονδρικής πώλησης κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους θα επιβαρύνεται µε το 

συνολικό ποσό των νοµοθετηµένων κρατήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι υπέρ ΤΑ∆ΚΥ κρατήσεις θα είναι 2 % για τα καύσιµα, ο δε φόρος θα είναι 1 %. Οι κρατήσεις 

θα βαρύνουν τον προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 

Άρθρο 15ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19) 

15.1 Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισµό που 

γίνεται µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά :  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραµένει σφραγισµένος µέχρι 

να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συµφωνία των τεχνικών 

στοιχείων του κυρίως φακέλου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας 

προµήθειας. Οι οικονοµικές προσφορές των υποψήφιων προµηθευτών, των οποίων τα 

δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, αποσφραγίζονται σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί αφού κριθούν τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία 

των προσφορών που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισµό. 

15.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο 

υπογράφει.  

Άρθρο 16ο 

Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20) 
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16.1 Για την τελική επιλογή του προµηθευτή για κάθε προς προµήθεια είδος, κριτήριο είναι η 

µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της αντίστοιχης Μέσης Χονδρικής 

Τιµής (Μ. Χ. Τ.), όπως αυτή πιστοποιείται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 

Τα παρακάτω στοιχεία λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών: 

α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης. 

β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

γ) Η προσφερόµενη ποσοστιαία έκπτωση σε σχέση µε τις ποσοστιαίες εκπτώσεις που προσφέρθηκαν 

σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης υποψήφιο προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία 

πλήρης και οικονοµικότερη. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς 

ποσοστιαία έκπτωση και είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που 

είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους. 

16.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

16.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

16.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η δε 

σχετική απόφαση υποβάλλεται στον περιφερειάρχη για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την 

κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών 

και η σύµβάση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

Άρθρο 17ο 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995) 

17.1 Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του 

προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 

α.  Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο 

προµηθευτής.   

β.  Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

γ.  Την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.  

17.2  Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

α.  Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το 

σύνολο της ποσότητας ή µέρος της, 

β.  συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

γ.  τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, τότε την τελική 

απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

Άρθρο 18ο 

Συνέχιση του διαγωνισµού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22) 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων 

εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να 

έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
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Άρθρο 19ο 

∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 23 παρ. 1 και 2) 

19.1 Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να γίνει εάν 

συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 

1797/1998. 

19.2 Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας 

ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, 

αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να 

αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου που 

οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 

Άρθρο 20ο 

Προέλευση των προς προµήθεια ειδών 

 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 

παραγωγής των προς προµήθεια ειδών. Επίσης υποχρεούνται να δηλώσει τα διυλιστήρια που θα παράγουν 

 τα προς προµήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασής τους. 

 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 21ο  

Προσκόµιση δείγµατος 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγµατα σε τόπο και 

χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η 

επιτροπή το κρίνει σκόπιµο, θα µπορεί να γίνει ανάλυση δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του 

Κράτους. Η  µη προσκόµιση δείγµατος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 22ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24) 

22.1 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που 

κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. 

Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα 

πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή 

ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Εφ' όσον η σύµβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 

αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της. 

22.2 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση 

κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993. 

Άρθρο 23ο  

Προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η 

διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 

Επιπρόσθετα, η σύµβαση δεν µπορεί να υπογραφεί, πριν παρέλθει η δεκαπενθήµερη προθεσµία 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νοµιµότητας, για τυχόν αίτηση άσκησης 

ανάκλησης σύµφωνα µε το 2
ο
 άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση για την υπογραφή της 

σύµβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο µόνο αφού παρέλθει η δεκαπενθήµερη προθεσµία από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νοµιµότητας στο ∆ήµο. 

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-Τ2Λ



 15

Άρθρο 24ο 

Σύµβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2) 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 

τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες 

τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 

- Την συµφωνηθείσα τιµή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωµής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό 

προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από 

γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 

Άρθρο 25ο  

Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29) 

α) Πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη 

Το πετρέλαιο DIESEL κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται στις δεξαµενές του 

∆ήµου επί της οδού Μπίµπιζα 1α. Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς του πετρελαίου κίνησης 

και της αµόλυβδης βενζίνης στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τους αντίστοιχους προµηθευτές 

υπέρ των οποίων θα κατακυρωθεί η προµήθεια για κάθε είδος. 

Οι παραγγελίες του πετρελαίου DIESEL κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνονται 

τµηµατικά και ο αντίστοιχος προµηθευτής θα ενηµερώνεται µία (1) µέρα πριν την παράδοση και θα 

είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των 

αργιών. Ο κάθε προµηθευτής αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 

οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο και την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση του 

πετρελαίου DIESEL κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης, αντίστοιχα. 

β) Πετρέλαιο θέρµανσης 

Η εκτιµούµενη ως µέγιστη απαραίτητη ποσότητα πετρελαίου θέρµανσης για το ∆ήµο Ιλίου για όλη 

τη διάρκεια του 2013 είναι 26.000 λίτρα. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους 

δεξαµενές των κτιρίων του ∆ήµου Ιλίου. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνονται 

τµηµατικά. Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται µία (1) ηµέρα πριν την παράδοση για την ηµέρα και τον τόπο 

παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης και θα είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί µέχρι το µεσηµέρι της 
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επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.  

Καθώς η παραπάνω αναγραφόµενη ποσότητα είναι οι εκτιµούµενη ως µέγιστη απαραίτητη ποσότητα 

παράδοσης για όλη τη διάρκεια του 2013 για το ∆ήµο, αυτή η ποσότητα είναι ενδεικτική και όχι 

δεσµευτική. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του ∆ήµου, 

είναι πολύ πιθανό να µη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιµούµενη ως µέγιστη ποσότητα στο 

∆ήµο ως και τις 31/12/2013. Συνεπώς, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της αναγραφόµενης 

στη σύµβαση ποσότητας των 26.000 λίτρων, η οποία είναι η εκτιµούµενη ως µέγιστη απαραίτητη 

ποσότητα πετρελαίου θέρµανσης για το ∆ήµο Ιλίου ως και τις 31/12/2013, εφόσον οι ανάγκες του ∆ήµου 

επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιµούµενης ως µέγιστης 

απαραίτητης ποσότητας για όλη τη διάρκεια του 2013, ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 

αποζηµίωση για αυτό από το ∆ήµο. 

 Τα έξοδα προετοιµασίας και µεταφοράς του πετρελαίου θέρµανσης µέχρι τους τόπους παράδοσης  θα 

επιβαρύνουν τον προµηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια του πετρελαίου θέρµανσης.  

Η παραλαβή του πετρελαίου θέρµανσης ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου 

παρουσία του αναδόχου σύµφωνα µε το 28
ο
 και το 29

Ο
 άρθρο της Υπ. Απ. 11389/1993 και 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο 

προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει ενυπόγραφο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής, στο οποίο 

θα γράφεται ακριβώς η ποσότητα του είδους. 

Άρθρο 26ο 

∆ιαφορές διακήρυξης – νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π. ∆. 60/2007 και αµέσως µετά η Υπ. Απ. 

11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε. 

Κ. Π. Ο. Τ. Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και 

Ν. 3463/2006. 

Άρθρο 27ο 

∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού που 

υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δηµοσιευτεί µια φορά σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και µια 

τοπική εφηµερίδα ηµερήσια ή εβδοµαδιαία, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο εβδοµαδιαίες 

εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 5
ου

 άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόµου 

2741/1999 του Νόµου 3548/2007 και του Νόµου 3801/2009, αντίστοιχα. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, 

άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr. 

Σύµφωνα µε το 46
ο
 άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3

η
 παράγραφο του 4

ου
 άρθρου του 

Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα ………. € περίπου), θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 

διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.   

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

           Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,        

          Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι. 

      Μπαρµπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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