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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού 

Έχοντας υπόψη :

  Τις διατάξεις
1)Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις 
 συναφών θεμάτων»    (ΦΕΚ 19/Α) 
2) Του  άρθρου  8  του  Ν.  2741/99  «Ενιαίος  φορέας  Ελέγχου Τροφίμων, 
Άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  λοιπές 
διατάξεις»(ΦΕΚ 199/Α)
 3) Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1στ 
του Ν.  2238/84  (ΦΕΚ  151/Α)  και του άρθρου  3  παρ.  1β του  Ν.  1726/44  (ΦΕΚ 
190/Α).
4) Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου 
Κανονισμού  Προμηθειών ΟΤΑ»  (ΦΕΚ Β΄ 185/23-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ)
5) Το Π.Δ  60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/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 16ης Νοεμβρίου 2005 
6) Του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »
7) Του ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων »
8) Το ν.4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
9)   Την Υ.Α. Π1 /2390/2013 ΦΕΚ 2677/Β « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων »
10) Την αριθ. 15/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .
11) Την  αριθ.  326/2015  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την οποία, 
εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας  με 
διαγωνισμό .
12) Την αριθ. 105/2015 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου για τον καθορισμό των όρων 
διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια .



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
ποσοστό  έκπτωσης  στη  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης, για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» ( πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, 
βενζίνη αμόλυβδη και  λιπαντικά ) για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και των 
νομικών προσώπων που εποπτεύει , γενικού προϋπολογισμού 444.215,75  ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α.

Γενικά

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με 
τις ανωτέρω διατάξεις και όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1 ο

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  143.454,85 €    ( ΛΙΤΡΑ 186.305*0,770  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

2 Πετρέλαιο κίνησης  229.598,50 €  ( ΛΙΤΡΑ 253.700 * 0,905 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

3 Βενζίνη αμόλυβδη    34.602,40 € ( ΛΙΤΡΑ 29.600 * 1,169) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

36.560,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ  444.215,75 €

ΦΠΑ 23%  102.169,62 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  546.385,37 €

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα και ανά νομικό πρόσωπο , 
στα   οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων , έχει ως εξής :          

1. Για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  34.560,00 € , (  ΛΙΤΡΑ 45.000 * 0,770) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23 % 



2 Πετρέλαιο κίνησης  226.250,00 € , ( ΛΙΤΡΑ 250.000 * 0,905 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%  

3 Βενζίνη αμόλυβδη 27.588,40  € , ( ΛΙΤΡΑ 23.600 * 1,169 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23 % 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ.15/2015 μελέτη )

32.500,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ  320.988,40  €

ΦΠΑ 23%    73.827,33  €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  394.815,73  €

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  10.010,00 € , ΛΙΤΡΑ 13.000

2 Πετρέλαιο κίνησης  67.875,00 €  , ΛΙΤΡΑ 75.000

3 Βενζίνη αμόλυβδη    9.352,00  € , ΛΙΤΡΑ  8.000

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

10.250,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ      97.487,00 €

ΦΠΑ 23%      22.422,01 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    119.909,01 €

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  10.010,00 € , ΛΙΤΡΑ 13.000

2 Πετρέλαιο κίνησης  67.875,00 €  , ΛΙΤΡΑ 75.000

3 Βενζίνη αμόλυβδη    9.352,00  € , ΛΙΤΡΑ  8.000

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

10.250,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ      97.487,00 €

ΦΠΑ 23%      22.422,01 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    119.909,01 €



Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης    7.315,00 € ,  ΛΙΤΡΑ 9.500

2 Πετρέλαιο κίνησης  45.250,00 € ,  ΛΙΤΡΑ 50.000

3 Βενζίνη αμόλυβδη    4.442,20 € , ΛΙΤΡΑ   3.800

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

  6.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ    63.007,20 €

ΦΠΑ 23%    14.491,66 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    77.498,86 €

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης    7.315,00 € ,  ΛΙΤΡΑ 9.500

2 Πετρέλαιο κίνησης  45.250,00 € ,  ΛΙΤΡΑ 50.000

3 Βενζίνη αμόλυβδη    4.442,20 € , ΛΙΤΡΑ   3.800

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

  6.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ    63.007,20 €

ΦΠΑ 23%    14.491,66 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    77.498,86 €

2.Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού – Άθλησης – Περιβάλλοντος και 
Οικογενειακής Υποστήριξης ( νπδδ )

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  27.720,00 €    ( ΛΙΤΡΑ 36.000*0,770  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

2. Πετρέλαιο κίνησης    1.086,00  € ( ΛΙΤΡΑ 1.200 * 0,905 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 



3. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

2.030,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ  30.836,00 €

ΦΠΑ 23% 7.092,28 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   37.928,28 €

3.Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας Κολινδρού  ( νπιδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  15.634,85 €    ( ΛΙΤΡΑ 20.305*0,770  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη   7.014,00  € ( ΛΙΤΡΑ 6.000 * 1,169 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

3. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 15/2015 μελέτη )

    2.030,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

4. Πετρέλαιο κίνησης 2.262,50 € ( ΛΙΤΡΑ 2.500* 0,905 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ 26.941,35 €

ΦΠΑ 23%   6.196,51 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.137,86 €

         4. Σχολική Επιτροπή Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  30.800,00 €    ( ΛΙΤΡΑ 40.000*0,770  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ  30.800,00 €

ΦΠΑ 23%    7.084,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  37.884,00 €

         5. Σχολική Επιτροπή Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  34.650,00 €    ( ΛΙΤΡΑ 45.000* 0,770) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ   34.650,00 €

ΦΠΑ 23%    7.969,50  €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  42.619,50  €



Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 444.215,75 
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για το έτος 2016 , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 
σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά 
δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες , είτε ανά 
νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος , είτε για το σύνολο των νομικών 
προσώπων .  Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια καυσίμων για τις  ανάγκες των δημοτικών 
ενοτήτων , θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζεται 
στην προκήρυξη . 

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια 
εξ’  ολοκλήρου  από  έναν προμηθευτή  ή  από  διάφορους  προμηθευτές  για  μέρος  των 
απαιτούμενων καυσίμων.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού  πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. 

Επίσης :
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό 
και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) 
γ) Τα λιπαντικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου για κάθε όχημα ή μηχάνημα που έχει 
στην κατοχή του και σύμφωνα με την αριθ. 15/2015 μελέτη .
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Tονίζεται ότι ο Δήμος  Πύδνας – Κολινδρού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει 
δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΆΡΘΡΟ 3 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος , ύστερα από κανονική προθεσμία 
πενήντα  δύο  ημερών  (  52  )  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
της  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  αυτής  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω 
της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  μέχρι  την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην ελληνική 
γλώσσα με ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4155/2013 και της 
ΥΑ Π1/2390/2013.
     Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα .

Ο χρόνος υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε ηλεκτρονική  επικοινωνία 
μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.3  του  άρθρου  6  του 
Ν.4155/2013  και  το  άρθρο  6  της  ΥΑ  Π1/2390/2013  «  Τεχνικές  λεπτομέρειες  και 
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ) » .
    Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII  σημείο 3 του ΠΔ60/2007 
Α) στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Β)  Στο  «  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  »  της  Εφημερίδας  της 

Κυβέρνησης ( ΦΕΚ ) 
Γ)  Στον Ελληνικό Τύπο .
Δ) Στην ιστοσελίδα του Δήμου www  .  pydnaskolindrou  .  gr   

Τα τεύχη και τα σειρά ισχύος είναι : 
• Η διακήρυξη του Διαγωνισμού 
• Η συγγραφή υποχρεώσεων 
• Οι τεχνικές προδιαγραφές 
• Η προσφορά του μειοδότη

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Προϋποθέσεις – δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
   
    Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς 
( Προμηθευτές )  απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή , χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστημα ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr    ) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
   Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του , ταυτοποιούμενοι ι ως εξής  : 

• Όσοι από τους ανωτέρων διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
( ΑΦΜ ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων ( όνομα χρήστη και 
κωδικό  πρόσβασης  )  που αυτοί  κατέχουν από το  σύστημα  TAXISNET της 
Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  .  Εφόσον  γίνει  η 
ταυτοποίηση  ,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών .

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ ( 
VAT Identification Number )  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα . Εφόσον γίνει η 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pydnaskolindrou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ταυτοποίηση  ,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα 
προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούντα την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική .

- είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή  αρχείου  PDF με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική , όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων , στο Παράρτημα 
ΙΧ  Γ  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  του  πδ  60/2007  και 
σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος 
εγκατάστασης  του οικονομικού φορέα  ,  στα  οποία  να  δηλώνεται  / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο , 
προσκομιζόμενα εντός τριών ( 3 ) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή ( πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ) στην αρμόδια υπηρεσία .

   Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους του υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος .
  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του  .  Εφόσον  το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί , ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην  ενεργοποίηση  του 
λογαριασμού του .   

ΆΡΘΡΟ 5 ο

Λήψη πληροφοριών

Αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις  σχετικές  με  τα 
έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικού φορείς – 
ενδιαφερόμενους  μέχρι  την  24/11/2015  και  ώρα  13.00  και  πληροφορίες  και 
διευκρινήσεις  θα  παρέχονται  από  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής  μέχρι  την 
30/11/2015 και ώρα 13.00 . 

Τα  σχετικά  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς ,  δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (  όνομα  χρήστη  και  κωδικό 
πρόσβασης ) ύστερα από αίτηση τους . Τα αιτήματα , συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου  pdf με το κείμενο των 
ερωτημάτων , το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο .

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων  που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό  αρχείο  που  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  ,  δεν 
εξετάζονται.

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί 
προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  της  υπηρεσίας  ,  σχετικές  με  τους  όρους  της 
παρούσας διακήρυξης .  

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

http://www.promitheus.gov.gr/


Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων  και λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στις 
εγκαταστάσεις  και τα κτίρια του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού δεν υποχρεούται να απορροφήσει 
το σύνολο των καυσίμων  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων  και λιπαντικών θα γίνεται  με ευθύνη, 
φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου 
Πύδνας - Κολινδρού ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 
β) Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη θα παραδίδεται στις αποθήκες (δεξαμενές) των 
ιδιόκτητων εγκαταστάσεων διανομής καυσίμων του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου 
(Δημοτικά Γκαράζ) και των νομικών προσώπων που εποπτεύει .
γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στους σταθμούς αυτοκινήτων του Δήμου ( δημοτικά 
γκαράζ  )  ή  θα  παραλαμβάνονται  από  την  έδρα  του  προμηθευτή  από  αρμόδιο 
υπάλληλο , Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Ν.Π. .

Σε διαφορετική περίπτωση το σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του 
Δήμου και των νομικών προσώπων  θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο & βενζίνη απ΄ 
ευθείας  από  τις  εγκαταστάσεις   διανομής  καυσίμων  του  προμηθευτή  που  θα 
διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει το Δήμο  και τα νομικά πρόσωπα 
που εποπτεύει με υγρά καύσιμα χωρίς να έχει δυνατότητα άρνησης για οποιοδήποτε 
λόγο, διαφορετικά ο Δήμος θα τα προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο, τυχόν δε 
διαφορά της τιμής καταλογίζεται στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7 ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
• Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
• Συνεταιρισμοί 
• Κοινοπραξίες προμηθευτών 

              Που απασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών .
            Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : 

• Όσοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης 
αρχής άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία 
έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα 

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 
άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα ή αντίστοιχο 
φορέα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή άλλης χώρας στην οποία 
έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα 
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις .

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις .

• Οι  ενώσεις  προσώπων ,  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ι, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της  .

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά  μαζί με την προσφορά τους , εγκαίρως και 
προσηκόντως , επί ποινή αποκλεισμού , τα εξής δικαιολογητικά , σε μορφή αρχείου   pdf       
σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. 11389/93 , το ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ /Α’/29-5-2013 ) και το 



άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
εθνικού  συστήματος  ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων  (  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  )  »  όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
του συμμετέχοντος .
 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής : 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
• Τον αριθμό της εγγύησης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), του προέδρου και 
του διευθύνοντα συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) καθώς και των 
φυσικών προσώπων που είναι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης,   και από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εάν από το ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος 
του αδικήματος για το οποίο έχει καταδικαστεί ο ενδιαφερόμενος , υποβάλλεται από 
αυτόν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα 
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  σε  ασφαλιστικά  ταμεία  κατά  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού , προς όλους του ασφαλιστικούς φορείς προς 
τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών .Σ
 Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στο  εξωτερικό  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
εδαφίων (3)  και (4) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα .
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής , από το οποίο να προκύπτει 
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
7. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι:   

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  λειτουργίας της επιχείρησης 
• ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των ΟΤΑ
• Δεν  έχει  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας .



• Δεν  έχει  υποπέσει  σε  παράπτωμα  ψευδούς  δήλωσης  ή  και  ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο .

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 4 μήνες .
• Η  ποιότητα  και  οι  προδιαγραφές  των  προσφερόμενων  προϊόντων  είναι 

σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις τη μελέτη και τη διακήρυξη . 
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της  διακήρυξης  και  αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 2% του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.1   του άρθρου  7.
2. Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  για  τους  έλληνες  πολίτες  αλλά  με  έκδοση  στη  χώρα 
εγκατάστασης τους .

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και πρακτικό του 
Δ.Σ. που να εγκρίνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζει τον εκπρόσωπο για την επίδοση 
της προσφοράς. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην παράγραφο 1.1 
του άρθρου  7.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  σε  ασφαλιστικά  ταμεία  κατά  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού , προς όλους του ασφαλιστικούς φορείς προς 
τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών .Σ
 Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στο  εξωτερικό  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
εδαφίων (3)  και (4) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα .
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής , από το οποίο να προκύπτει 
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
7. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι:   

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  λειτουργίας της επιχείρησης 
• ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των ΟΤΑ
• Δεν  έχει  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας .



• Δεν  έχει  υποπέσει  σε  παράπτωμα  ψευδούς  δήλωσης  ή  και  ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο .

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 4 μήνες .
• Η  ποιότητα  και  οι  προδιαγραφές  των  προσφερόμενων  προϊόντων  είναι 

σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις τη μελέτη και τη διακήρυξη . 
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της  διακήρυξης  και  αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του 
εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες 
από μία (1) εταιρείες.

Επισημάνεται  ότι  τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς 
( όπου απαιτείται )  που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου 
τύπου Pdf και δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ( άρα δεν 
φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή  )  τότε  οφείλουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  τα 
προσκομίσουν στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε έντυπη μορφή , εντός τριών ( 3 ) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ( σε σφραγισμένο 
( υπό ) φάκελο με εξωτερικές ενδείξεις : « έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς »  ) . τα νε λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού .

Θα  πρέπει  να  προσκομιστούν  όλα  τα  δικαιολογητικά  πλην  των  ΦΕΚ  και  των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .

Όσα  δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο το συμμετέχοντα πρέπει να φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής .

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία 
τελευταίας  δημοσίευσης  στον  τύπο  της  παρούσας  διακήρυξης  έως  και  την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών .

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις 
εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού της ομάδας των προς προμήθεια ειδών στην οποία επιθυμεί 
να συμμετέχει είτε ανά δημοτική ενότητα είτε συνολικά για όλες τις δημοτικές ενότητες είτε ανά 
νομικό πρόσωπο ή συνολικά για όλα τα νομικά πρόσωπα  . 
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε  η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Ο προμηθευτής  στον οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση καλής 



εκτέλεσης  των  όρων της  σύμβασης,  το  ύψος της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλόμενους.

3. Οι εγγυήσεις  συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  θα εκδίδονται σε γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα  ή 
Τράπεζας  και  πιστωτικών  ιδρυμάτων  που  λειτουργούν  σε  άλλα  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε. 
μεταφρασμένη  στην  Ελληνική  γλώσσα  (για  τους  αλλοδαπούς  συμμετέχοντες)  και  θα 
απευθύνονται στον Δήμο Κατερίνης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  πρέπει να έχει ισχύ 
επί ένα μήνα τουλάχιστον  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
παρούσα διακήρυξη (με ποινή αποκλεισμού).  Για την ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 9 ο

Υποβολή Προσφορών

Τρόπος υποβολής προσφορών   
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  ,  μέσω  της 

διαδικτυακής  πύλης   www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική 
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη  ,  στην  Ελληνική  γλώσσα  ,  σε 
ηλεκτρονικό  φάκελο ,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο Ν.4155/13  (  ΦΕΚ /  Α /  29-5-
2013 )  ,  στο άρθρο 11 της  Υ.Α.  Π1/2390/2013 « Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ) 
» , στο ΠΔ. 60/07 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα .
  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ) » 
 Επισημάνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά μετά την υποβολή της .
 Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς .
  Περιεχόμενο προσφορών 
 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
 Α)  ένας  (υπό  )φάκελος  *  με  την  ένδειξη  «  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική 
Προσφορά »και 
Β)  ένας (υπό )φάκελος * με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά »  .
[ * (υπό )φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] .
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα .
Περιεχόμενα ( υπό ) φακέλου « Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά »
 Στον ( υπό ) φάκελο με την ένδειξη « Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά » 
υποβάλλονται  επί  ποινής  αποκλεισμού  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  pdf  όλα  τα 
απαιτούμενα  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  και  την  κείμενη  νομοθεσία  δικαιολογητικά  και 
συγκεκριμένα :  

http://www.promitheus.gov.gr/


α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο  7 της παρούσας διακήρυξης .
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( αφορούν μόνο την προμήθεια λιπαντικών  ) ως 
ακολούθως : 
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για τη χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς 
προμήθεια ειδών . Επίσης υποχρεούνται να αναφέρουν τα διυλιστήρια ή τα εργοστάσια που 
θα παράγουν τα προς προμήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασης τους . Προσφορά  στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη . Η υπεύθυνη 
δήλωση θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω στο άρθρο 4 της 
παρούσας .
• Τεχνικά φυλλάδια .   Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια ( Prospectus ) , 
θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία . Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από 
τον προσφέροντα , στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη ταυτίζονται με τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων ( Prospectus ) της κατασκευάστριας εταιρείας .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  : Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αφορούν μόνο την προμήθεια των 
λιπαντικών και όχι την προμήθεια υγρών καυσίμων .

 Επισημαίνεται  ότι τα ανωτέρω   δικαιολογητικά  του ( υπό ) φακέλου με   την 
ένδειξη « Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά » που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου pdf  και δεν έχουν δεν έχουν συνταχθεί / 
εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ( άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή ) 
τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
Δήμου  σε  έντυπη  μορφή ,  εντός  τριών  (  3  )  εργάσιμων ημερών  από  την  ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς τους ( σε σφραγισμένο ( υπό ) φάκελο με εξωτερικές ενδείξεις : « 
έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς »  ) . τα νε λόγω δικαιολογητικά 
παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού .

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος . Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο , σε μορφή 
pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται 
Σε αντίθετη περίπτωση , το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρον καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο  pdf . Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί  στο  σύνολο  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  τους  συστήματος  ,  ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ( ιδίως την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ) .
 Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους σε έντυπη μορφή 
εντός της προθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους . Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει 
το  σύνολο  ή  μέρος  των  τεχνικών  φυλλαδίων  που  έχει    υποβάλλει  ηλεκτρονικά  ο 
συμμετέχων .
Περιεχόμενα ( υπό ) φακέλου « Οικονομική προσφορά »

     Στον ( υπό ) φάκελο με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά » περιλαμβάνεται  η  
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ( Προμηθευτή ) .

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

Η  οικονομική  προσφορά  ,  συντάσσεται   συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική 
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  .  Στη  συνέχεια  ,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο , σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα . Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο 



προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf . Εφόσον οι οικονομικοί 
όροι  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολο  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του 
συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία .
  Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην  ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος , οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία δεκαδικά ψηφία ( αριθμό ) που προκύπτει  μετά την 
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή προϋπολογισμού 
που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος .
 Παράδειγμα      : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής ( όπως 
ακριβώς  ζητείται  από  τη  διακήρυξη  )  10%  για  το  πετρέλαιο  κίνησης  .  Στην  ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 
προσφοράς 0,905-(0,905 χ 0,10 ) = 0,815 .
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα , διενεργείται 
δημόσια  κλήρωση  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ,  κατόπιν  προσκλήσεως  των 
Διαγωνιζόμενων που υπέβαλαν τις ίδιες  προσφορές ( οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται 
στη διαδικασία ) , με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας .
Επισημάνεται  ότι  ο  οικονομικός φορέας θα πρέπει  επί  ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον ( υπό) φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το 
ΕΝΤΥΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   που   προσαρτάται     στην   παρούσα   διακήρυξη  
( παράρτημα Ι ) .  

ΑΡΘΡΟ 10 ο

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους 
να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το 
διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.

ΑΡΘΡΟ 11
Γλώσσα Διαδικασίας

   Επίσημη  γλώσσα  της  διαδικασίας  είναι  η  Ελληνική  και  κάθε  έγγραφο  της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν ενστάσεις 
θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
και  που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους  στην παρούσα διαδικασία,  επί 
ποινή απαραδέκτου, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα 
με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρμόδιο προξενείο 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στην χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
   Όλα  τα  ξενόγλωσσα  δικαιολογητικά  (π.χ.  Πιστοποιητικά  ISO)  οφείλουν  να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα 



τυχόν τεχνικά φυλλάδια.

ΑΡΘΡΟ 12
Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών

  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  δηλαδή  στις 
19/12/2015  και  ώρα  11:00  π.μ., μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο 
σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και διαδικασιών.
   Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική 
Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή της κάθε ομάδας, κριτήριο αξιολόγησης είναι 
η  χαμηλότερη  τιμή  για  κάθε  προς  προμήθεια  ομάδα  (  νομικό  πρόσωπο  ). 
Κατακύρωση θα γίνει για κάθε νομικό πρόσωπο  χωριστά.
Κατά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνεται  υπόψη:  η  συμφωνία  της 
προσφοράς  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης,  η 
προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ειδικά όμως για τα καύσιμα, αυτό 
εκφράζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει 
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η έκπτωση δίδεται και ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη μέση 
τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει  κάθε φορά σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται και η τιμολόγηση.
Η  κατακύρωση της  κάθε  ομάδας  τελικά  γίνεται  στον  προμηθευτή,  του  οποίου  η 
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διαδικασία ουσιώδεις 
όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες, θεωρούνται οι προσφορές 
που  προσφέρουν  ίδια  τιμή  και  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.



Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
α)  ελέγχει  για  κάθε  έναν  από  τους  διαγωνιζόμενους  την  έγκυρη  συμμετοχή  του 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή:
-  την πληρότητα και  ορθότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», 
- το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία
-  την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  που θα  προσκομιστούν  στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου. 
Κατά  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας  η  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού 
μπορεί  να  απευθύνει  ηλεκτρονικό  αίτημα  μέσω  του  συστήματος  στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να ζητήσει διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών 
που κατέθεσαν.
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  οφείλουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  παρέχουν 
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  και  εγγράφως  αν  ζητηθεί,  τις  ζητούμενες 
διευκρινήσεις.
β) στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει και μονογράφει και τους φακέλους 
με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν στο γραφείο του πρωτοκόλλου ου Δήμου 
και τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων, συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, στο οποίο καταγράφονται όλα 
τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που 
να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό 
τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το 
διαγωνισμό, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
με  συνημμένο  το  Πρακτικό  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνισμού.
Έτσι, γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν 
(ενδεχομένως) ένσταση κατ΄αυτού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
ηλεκτρονική  αποστολή  σε  αυτούς  της  ανωτέρω  ανακοίνωσης,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και αποσφραγίζει 
ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προσφορών, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές από το προηγούμενο στάδιο.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη 
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  καθώς  και  του  Εντύπου  Οικονομικής 
Προσφοράς  για  την  ομάδα  των  καυσίμων  (στις  οποίες  το  ποσό  της  οικονομικής 
προσφοράς πρέπει να ταυτίζονται) των διαγωνιζόμενων.
β)  στη  συνέχεια  η  επιτροπή  αξιολόγησης  συντάσσει  Πρακτικό  αξιολόγησης 
οικονομικής  προσφοράς  στο  οποίο  καταχωρούνται  οι  οικονομικές  προσφορές,  σε 
πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).
Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται 
δημόσια  κλήρωση  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  κατόπιν  προσκλήσεως  των 
Διαγωνιζομένων  που  υπέβαλαν  τις  ίδιες  προσφορές  (οι  οποίοι  δικαιούνται  να 
παρίστανται  στη  διαδικασία),  με  τρόπο  που  να  διασφαλίζει  τη  διαφάνεια  της 
διαδικασίας.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
με  συνημμένο  το  Πρακτικό  Αξιολόγησης  της  οικονομικής  προσφοράς  του 
διαγωνισμού. Έτσι γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν 
να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη 



ημέρα  από  την  ηλεκτρονική  αποστολή  σε  αυτούς  της  ανωτέρω  ανακοίνωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα 
πρακτικά για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον μειοδότη. 
Η  απόφαση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  κοινοποιείται  ηλεκτρονικά 
στους διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές 
και στο μειοδότη.  

ΑΡΘΡΟ 14 
Ενστάσεις

Α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής 
του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), 
και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την 
ειδική φόρμα του συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν 
λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλει και 
σε  έντυπη  μορφή  εντός  προθεσμίας  3  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική 
υποβολή.  Σε  περίπτωση  αποστολής  του  εν  λόγω  συνημμένου  εγγράφου  με 
ταχυδρομείο,  ως  ημερομηνία  λογίζεται  η  ημερομηνία  που  φέρει  η  σφραγίδα  του 
ταχυδρομείου.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  ημερομηνία  άσκησης  της  ένστασης  είναι  η 
ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής  υποβολής,  εκτός  αν  υπάρχει  περίπτωση  διάστασης 
μεταξύ του κειμένου της ένστασης,  όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και  της 
ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία 
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Ειδικά για τις ενστάσεις 
που υποβάλλονται:
1)  Κατά  της  Διακήρυξης  του  Διαγωνισμού  υποβάλλεται  στην  αρμόδια  για  τη 
διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την 
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες 
πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
2) Ένσταση κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
επιτροπή μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από 
αυτόν  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  του,  και  για  τους  λόγους  που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την  ηλεκτρονική  αποστολή  σε  αυτούς  της  ανακοίνωσης  του  σχετικού  πρακτικού 
αξιολόγησης του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται 
κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την  αρμόδια 
επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία τελικά και αποφασίζει.
Β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
Γ)  Οι  Διαγωνιζόμενοι  οικονομικοί  φορείς  που υπέβαλαν  ενστάσεις,  ενημερώνονται 
ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.
Συγκεκριμένα  η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  προβαίνει  στην 
αξιολόγηση  της  ένστασης  και  εκδίδει  πρακτικό  το  οποίο  υποβάλει  (μαζί  με  τις 



ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις 
στηρίζονται)  στην  οικονομική  επιτροπή  του  Δήμου  Πύδνας-Κολινδρού  για  λήψη 
σχετικής  απόφασης.  Η  εκδοθείσα  απόφαση  επί  της  ένστασης  κοινοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα.
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις  κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,  εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  5  του  Ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

                                                   ΆΡΘΡΟ 15ο

Παραλαβή των υλικών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιμος να προμηθεύει το Δήμο με καύσιμα στις 
εργάσιμες μέρες και ώρες .

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η συγκρότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής , γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ . Οι 
επιτροπές παραλαβής  συγκροτούνται  για  μεν  το  Δήμο  από υπαλλήλους  του Δήμου κατά τις 
κείμενες διατάξεις .

Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και σε εύλογες ποσότητες , 
ώστε να διευκολύνεται η παραλαβή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών 
προσώπων , με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή , από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης και κατόπιν έγγραφης εντολής και συγκεκριμένα : 
 - Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίνεται εντός 1-2 ημερών από την παραλαβή της εντολής στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου .
 - Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται είτε στο πρατήριο του προμηθευτή 
εφόσον βολεύει η απόσταση ή στα αμαξοστάσια του Δήμου σε δεξαμενές κατόπιν σχετικής εντολής 
που θα δίνεται από την Υπηρεσία άμεσα και όχι πέραν των 1-2 ημερών στον τόπο που θα ορίσει η 
υπηρεσία .
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται από τη σύμβαση .
  Ο προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από τη  σύμβαση ,  εφόσον  δεν 
παραδώσει  τις ποσότητες των καυσίμων μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζεται στη σύμβαση , σε περίπτωση επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ .
 Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί . 
   Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το χρονικό διάστημα από την υπογραφής της ως 
31-12-2016  με μονομερές δικαίωμα του Δήμου να την παρατείνει  για δύο (  2 ) 
ακόμη μήνες  στο μέτρο που επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις και δεν θα 
υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ποσοτήτων ανά κατηγορία καυσίμων , 
όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη και τη μελέτη .

ΆΡΘΡΟ 16ο

Τρόπος Πληρωμής  
Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται από την οικονομική υπηρεσία μετά την 
παραλαβή  τους,  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  (3)  μηνών  και  με  βάση  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α)  Τιμολόγιο  του  προμηθευτή  θεωρημένο  από  την  αρμόδια  αρχή  για  την 
κανονικότητα της τιμής.



β) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Τυχόν άλλα δικαιολογητικά.

ΆΡΘΡΟ 17ο

Προσκόμιση δείγματος   

  Κατά την παράδοση των καυσίμων και όποτε αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να χορηγεί δείγμα του παραδιδόμενου είδους . Το δείγμα αυτό είναι 
δυνατό να αποστέλλεται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους όποτε η επιτροπή 
παραλαβής κρίνει σκόπιμο προς εξακρίβωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών .
  Σε περίπτωση κατά την οποία το αποσταλθέν δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται , καταπίπτει αυτομάτως προς 
όφελος του Δήμου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και κινείται η διαδικασία κήρυξης 
του προμηθευτή έκπτωτου . Επιπλέον ο προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως το 
Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως αυτά υποστούν εξαιτίας της 
χρησιμοποίησης στα οχήματα ή στις εγκαταστάσεις τους της ακατάλληλης ποσότητας του 
καυσίμου που τους έχει παραδοθεί .

 ΆΡΘΡΟ 18ο

Διαφορές διακήρυξης – Νόμων  
   Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν.4155/13 , της ΥΑ Π1/2390/2013 , Ν.2286/95 , του Ν. 3463/2006 , του Ν.3852/2010 , 
του ΠΔ 60/07 και της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών 11389/93 ( ΕΚΠΟΤΑ ) όπως 
ισχύουν .

ΆΡΘΡΟ 19ο

Δημοσίευση-γνωστοποίηση διενέργειας     του      διαγωνισμού  

1. Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης ευρίσκεται στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας  του 
Δήμου,1ος όροφος, στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

2. Περίληψη  της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί  στις εφημερίδες: 

α) Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων  της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
β) Στην Εφημερίδα: Γενική Δημοπρασιών
γ) Στην Εφημερίδα: Ηχώ των Δημοπρασιών
δ) Στην Εφημερίδα: Ολύμπιο Βήμα
ε) Στην Εφημερίδα: Πολιτεία
στ) Στην Εφημερίδα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ζ) Στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών   Κοινοτήτων και στα τυποποιημένα έντυπα 

που  ορίζει  η  οδηγία  2001/78  ΕΚ.  Η  Αποστολή  της  Περιληπτικής  Διακήρυξης  στην 
Ανωτέρω Εφημερίδα  γίνεται  τουλάχιστον  Πενήντα  Δύο  ( 52 )  Ημέρες  πριν  από την 
Διενέργεια  του Διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα θα γίνει στις 14-10-2014
 
3. Επίσης θα αποσταλεί:

- στο   Επιμελητήριο Πιερίας με αναλυτική διακήρυξη
- στον Εμπορικό Σύλλογο Αιγινίου & Κολινδρού με αναλυτική  διακήρυξη

 
4. Θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων.



Η  δημοσίευση  των διακηρύξεων  στις  εφημερίδες  β)  έως  στ)  βαρύνει τον  
προμηθευτή.

                                                                   Ο Δήμαρχος 

                                                                Λαγδάρης Β. Ευάγγελος 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
( ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 »

         Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ( ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ & ΤΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ )

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ( ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

  34.650,00

Πετρέλαιο κίνησης 226.250,00
Βενζίνη αμόλυβδη   27.588,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 320.988,40
ΦΠΑ 23% 73.827,33
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

394.815,78

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                 
                          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ             

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

10.010,00

Πετρέλαιο κίνησης 67.875,00
Βενζίνη αμόλυβδη  9.352,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 97.487,00
ΦΠΑ 23% 22.422,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

119.909,01

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
            
                ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ             

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

10.010,00

Πετρέλαιο κίνησης 67.875,00
Βενζίνη αμόλυβδη  9.352,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 97.487,00
ΦΠΑ 23% 22.422,01



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

119.909,01

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

  7.315,00

Πετρέλαιο κίνησης  45.250,00
Βενζίνη αμόλυβδη    4.442,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 63.007,20
ΦΠΑ 23% 14.491,66
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

77.498,86

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

  7.315,00

Πετρέλαιο κίνησης  45.250,00
Βενζίνη αμόλυβδη    4.442,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 63.007,20
ΦΠΑ 23% 14.491,66
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

77.498,86

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΝΠΔΔ )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

27.720,00

Πετρέλαιο κίνησης   1.086,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 30.836,00
ΦΠΑ 23%    7.092,28
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

37.928,28

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  ( ΝΠΙΔ )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

 15.634,85

Πετρέλαιο κίνησης    2.262,50



Βενζίνη αμόλυβδη    7.014,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 26.941,35
ΦΠΑ 23%   6.196,51
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

33.137,86

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ( ΝΠΔΔ )
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

30.800,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 30.800,00
ΦΠΑ 23%   7.084,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

37.884,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ( ΝΠΔΔ )
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ( ΕΥΡΩ )
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

34.650,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 34.650,00
ΦΠΑ 23%   7.969,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

42.619,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…..…/……../……..
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