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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      «Προμικεια Τγρών Καυςίμων-  
ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ                                                                     Ελαιολιπαντικών για το ζτοσ 2014»           
ΔΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ                               
Σαχ. Δ/νςθ: Ραρανζςτι 66 035 
Πλθροφορίεσ: Moυςτακίδου Λίνα 
Σθλζφωνο:2524350132                                                               
Σθλεομοιοτυπία : 2524350131  
                                                                                            

CPV:  09135100-5 Πετρζλαιο Θζρμανςθσ 
            09134100-8 Πετρζλαιο Κίνθςθσ(Diesel) 
            09132100-4 Βενηίνθ Αμόλυβδθ  
            09211000-1 Λιπαντικά 

              
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ  ΤΓΡΩΝ  ΚΑΤΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014»               
                                                                             

Ο Διμαρχοσ Ραρανεςτίου προκθρφςςει Δθμόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ 
για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (πετρελαίου κζρμανςθσ, 
πετρελαίου κίνθςθσ,  βενηίνθσ αμόλυβδθσ, ελαιολιπαντικϊν) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου 
Ραρανεςτίου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, με κριτιριο κατακφρωςθσ : 

α) για τα υγρά καφςιμα, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ, όπωσ 
αυτζσ προςδιορίηονται από τθ Δ/νςθ Εμπορίου Δράμασ και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  και  

β) για τα ελαιολιπαντικά ,τθν χαμθλότερθ τιμι , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το παρατθρθτιριο 
τιμϊν υγρϊν καυςίμων και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από: 
1. Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  (Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.), και τισ ςχετικζσ 

ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ. 
2. Το Ν. 3852/2010  Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ.  
3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 209 του Ν.3463/06.(Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων). 
4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 

διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν». 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ και Ελζγχου των 
δαπανϊν του Κράτουσ». 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Ρερί προμθκειϊν του  Δθμοςίου τομζα & ρυκμίςεισ 
ςυναφϊν κεμάτων». 

7. Τθν Ρ1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεςθ προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται με ανάδειξθ 
χορθγθτϊν –προμθκευτϊν από τθν ζνταξι τουσ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν (Ε.Ρ.Ρ.) .    

8.Τθν υπϋαρικμ. ………….  απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΟΕ) περί ζγκριςθσ όρων δθμοπράτθςθσ. 
9. Τθν υπϋ αρικμ. 189/2013 απόφαςθ του ΔΣ του Διμου Ραρανεςτίου περί ζγκριςθ προμικειασ 

υγρϊν καυςίμων – ελαιολιπαντικϊν για το ζτοσ 2013. 
10.Τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Ραρανεςτίου με Κ.Α. 10/6641, 

10/6641.01, 10/6643, 20/6641, 20/6641.01, 25/6641, 25/6641.01, 30/6641, 30/6641.01, 30/6644, 



 
 

30/6644.01, 35/6644, 45/6644, 70/6641, 70/6641.01, 70/6644.01 και 70/6644.02 που κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτον προσ ψιφιςθ προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2014.  

11. Τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ ΚΔΕΡ με Κ.Α. 64.00.0000, 64.00.0001, 
64.08.0000 και 64.08.0001 που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον προσ ψιφιςθ προχπολογιςμό 
οικονομικοφ ζτουσ 2014. 

12. Τθν πίςτωςθ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Ν.Ρ Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Ρροςχ. Αγωγισ και 
Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου με Κ.Α 10/6643 που κα ςυμπεριλθφκεί ςτον προσ ψιφιςθ 
προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2014. 

 

AΡΘΡΟ 2 ο 
Αντικείμενο προμικειασ - Ρροχπολογιςμόσ 

Τα υπό προμικεια είδθ  είναι: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΦΟΡΕΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
(ΜΕ Φ.Π.Α) 

Ομάδα 1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Διμοσ Ραρανεςτίου 30.000,00€ 

Ομάδα 2 
Καφςιμα(Ρετρζλαιο Κίνθςθσ- 
Βενηίνθ Αμόλυβδθ)  

Διμοσ Ραρανεςτίου 
97.500,00€ 

Ομάδα 3 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ  

Ν.Ρ Κοιν. Αλλθλεγγφθσ 
Ρροςχ. Αγωγισ και 

Ραιδείασ Διμου 
Ραρανεςτίου 

14.000,00€ 

Ομάδα 5 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 

Σχολικι Επιτροπι 
Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Διμου 
Ραρανεςτίου 

20.000,00€ 

Ομάδα 6 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 

Σχολικι Επιτροπι 
Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Διμου 
Ραρανεςτίου 

20.000,00€ 

Ομάδα 7 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ ΚΔΕΡ  8.000,00€ 

Ομάδα 8 
Καφςιμα(Ρετρζλαιο Κίνθςθσ- 
Βενηίνθ Αμόλυβδθ) 

ΚΔΕΡ 
8.000,00€ 

Ομάδα 9 Ελαιολιπαντικά  Διμοσ Ραρανεςτίου 5.500,00€ 

Ομάδα 10 Ελαιολιπαντικά  ΚΔΕΡ  500,00€ 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  203.500,00€ 

 
Η δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί  με το  ενδεικτικό ποςό των 203.500,00€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) για διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι και για περιςςότερεσ 

ομάδεσ, για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ, όπωσ αυτό περιγράφεται 
αναλυτικά ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ κάκε ομάδασ. 

Διατθρείται το δικαίωμα εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ εξ’ ολοκλιρου από ζναν προμθκευτι ι από 
διάφορουσ προμθκευτζσ για μζροσ των απαιτοφμενων καυςίμων. 

Οι ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και κα απορροφθκοφν όςεσ είναι απαραίτθτεσ, ενϊ κα 
υπάρχει δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ ποςότθτασ του ενόσ είδουσ υπζρ ι ςε βάροσ άλλου.  

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων αρχικϊν και επαναλθπτικϊν  βαρφνει τον ανάδοχο  προμθκευτι.  

AΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ  των υπθρεςιϊν του Διμου 

Ραρανεςτίου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που παράγουν τα 
κρατικά διυλιςτιρια. Επίςθσ : 
α) Το πετρζλαιο κζρμανςθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε παραφίνθ.  



 
 

β)  Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και φυςικά ςε καμία 
περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. 

γ)  Η αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνα με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛ.Δ.Α.)  
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 
Τονίηεται ότι διατθρείται το δικαίωμα να αποςτζλλονται δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται 

τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Χρόνοσ και τόποσ διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο κατάςτθμα του Διμου Ραρανεςτίου, από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, τθν 08θ Ιανουαρίου 2014, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λιξθ 
Αποδοχισ Ρροςφορϊν). 

Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν ανωτζρω θμερομθνία ι αποβεί 
άγονοσ κα επαναλθφκεί ςτισ 15θ  Ιανουαρίου 2014, θμζρα Σετάρτθ, τθν ίδια ϊρα και ςτον 
ίδιο τόπο.  

ΑΡΘΡΟ 5 ο 

Λιψθ πλθροφοριϊν 
 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω προμικεια από 
τθν υπάλλθλο: Μουςτακίδου Λίνα, ςτο τθλζφωνο 2524350132, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Χρόνοσ - Τόποσ - Τρόποσ παράδοςθσ. 
  Η παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων- ελαιολιπαντικϊν κα γίνεται περιοδικά, ςτισ εγκαταςτάςεισ 
και τα κτίρια του Διμου Ραρανεςτίου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων,  ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ 
και κατόπιν εντολισ. Ο Διμοσ Ραρανεςτίου και τα Νομικά του Ρρόςωπα δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν 
το ςφνολο των καυςίμων –ελαιολιπαντικϊν  που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να 
εφοδιάςει το Διμο Ραρανεςτίου και τα Νομικά του Ρρόςωπα  με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων-
ελαιοπιπαντικϊν. Η τροφοδοςία των οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ κα γίνεται από 
ςθμεία που βρίςκονται εντόσ των Διοικθτικών ορίων του Διμου Παρανεςτίου.  

Οι παραγγελίεσ κα γίνονται με γραπτι παραγγελία. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό 

Πςοι αναγνωριςμζνοι  προμθκευτζσ, που αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθν εμπορία και διάκεςθ 
υγρϊν καυςίμων, και εφόςον διατθροφν πρατιρια υγρϊν καυςίμων εντόσ των Διοικθτικών ορίων του Διμου 
Παρανεςτίου επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι αποκλειςμοφ: 

α. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ για ποςό που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (με ΦΡΑ) τθσ 
εκάςτοτε ομάδασ θ οποία κα απευκφνεται ςτο Διμο Ραρανεςτίου. 
Αναλυτικότερα το ποςό εγγυθτικισ ςυμμετοχισ για τθν εκάςτοτε ομάδα διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΦΟΡΕΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ 
ΕΠΙΣΟΛΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Ομάδα 1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Διμοσ Ραρανεςτίου 30.000,00€ 1.500,00 € 

Ομάδα 2 
Καφςιμα(Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ- Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ)  

Διμοσ Ραρανεςτίου 
97.500,00€ 

4.875,00 € 

Ομάδα 3 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ  
Ν.Ρ Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Ρροςχ. 

Αγωγισ και Ραιδείασ Διμου 
Ραρανεςτίου 

14.000,00€ 
700,00 € 



 
 

Ομάδα 4 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 
Σχολικι Επιτροπι 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Ραρανεςτίου 

20.000,00€ 
1.000,00 € 

Ομάδα 5 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 
Σχολικι Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Ραρανεςτίου 

20.000,00€ 
1.000,00 € 

Ομάδα 6 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ ΚΔΕΡ  8.000,00€ 400,00 € 

Ομάδα 7 
Καφςιμα(Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ- Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ) 

ΚΔΕΡ 
8.000,00€ 

400,00 € 

Ομάδα 8 Ελαιολιπαντικά  Διμοσ Ραρανεςτίου 5.500,00€ 275,00 € 

Ομάδα 9 Ελαιολιπαντικά  ΚΔΕΡ  500,00€ 25,00 € 

 

β. Κατά περίπτωςθ: 
1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ 

1. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του 
διαγωνιηομζνου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει 
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ 
και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

4. Ριςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τουσ κατά τθν θμζρα 
του διαγωνιςμοφ. Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των διοικοφντων τθν Ε.Ρ.Ε. και Α.Ε. κα 
προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά 
ειδικότθτα ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο 
κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, 
ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ 
προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να 
υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει 
τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ 
προςωπικοφ. Σε χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με 
υπεφκυνθ διλωςθ. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται μαηί με τα πιςτοποιθτικά τθσ 
παραγράφου. 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. 
 



 
 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 3 και 4 
του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι. 
 
2) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΡΟΙ 

1. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου περί εγγραφισ του 
ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι 
ιςοδφναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου 
αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςκεί για 
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα 
αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν. 

3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

4. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (τόςο για τουσ 
ίδιουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ (ςε περίπτωςθ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) όςο και για το 
απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό) κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. 

 
3) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΗΜΕΔΑΡΑ Η ΑΛΛΟΔΑΡΑ 
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (Α) και (Β) εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι 
του ιςοδφναμου προσ τοφτο εγγράφου. Ειδικότερα : 
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι διαχειριςτζσ, 
ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλοσ για τισ ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ (Α.Ε.), δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από 
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007, ι για κάποιο από 
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 
 
4) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ 

1. Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ του 
διαγωνιηομζνου, και θ τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτον νόμο διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ 
για τθ ςφςταςθ του διαγωνιηομζνου, τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ του και τον 
διοριςμό των εκπροςϊπων του. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται ςε επίςθμα αντίγραφα. 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007 ι για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 
τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 
πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

3.  Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο διαγωνιηόμενοσ λειτουργεί νόμιμα. 
4. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 



 
 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

5. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (τόςο για τουσ 
ίδιουσ εργοδότεσ όςο και για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό) κατά τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

6. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. 

 
5) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΕΣ 

1. Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό 
νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 (κεωρθμζνθ για το γνιςιο των υπογραφϊν των μελϊν 
τουσ) ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ που επιλεγοφν για το ςυγκεκριμζνο 
ζργο, κα λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν ανακζτουςα 
αρχι, ςφμφωνα πάντοτε με τθν Ελλθνικι νομοκεςία, ζχουν πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν 
εκτζλεςθσ του ζργου. 
 
Ζνορκθ Διλωςθ 
Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν 
καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ 
να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Διλωςθ (τελευταίου εξαμινου) του υποψθφίου ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι διλωςθ κα 
υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν». 

 
γ. Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ 
Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν 
βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, αρμοδίωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 
εκπροςωποφμενου. Κανζνασ δεν μπορεί να εκπροςωπεί, ςτθν ίδια δθμοπραςία, 
περιςςότερεσ από μία (1) εταιρείεσ. 
 
δ. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι 
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο 
ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του 
(για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και 
Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν 
υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν 
προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε 
άλλου νομικοφ προςϊπου. 
 
- Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν 
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
- Ατομικζσ επιχειριςεισ επιδεικνφουν μόνον το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτάσ τουσ ι 
αντίςτοιχο επίςθμο ζγγραφο που πιςτοποιεί τθν ταυτότθτά τουσ. 

 
 
Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλώςεισ και ζγγραφα κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 

ε. Πςα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε φωτοτυπία κα πρζπει να είναι νόμιμα κεωρθμζνα 
ωσ γνιςια φωτοαντίγραφα. 
 
 



 
 

ςτ. Γλώςςα 
Τα δε δικαιολογθτικά που είναι ςυντεταγμζνα ςε ξζνθ γλϊςςα να ςυνοδεφονται από νόμιμθ 
μετάφραςθ, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά 
τεχνικά ςτοιχεία (prospectus) που μπορεί να είναι ςε αναγνωριςμζνθ από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ γλϊςςα, κατά προτίμθςθ ςτθν Αγγλικι. 
 
Εκτόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν, οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 

προςκομίςουν με ποινι αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό, τα ακόλουκα: 
α. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
β. Τπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηόμενου ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του από διαγωνιςμοφσ 
του Δθμοςίου, των ΝΡΔΔ και των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και δεν ζχει υποπζςει ςε 
ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. 
γ. Τπεφκυνθ Διλωςθ διαγωνιηόμενου ότι δεν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για τθ ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ τόςο των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων όςο και των υποχρεϊςεων τθσ προσ τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα, 
κακϊσ και εάν θ επιχείρθςθ ζχει υποπζςει ςτο παράπτωμα ψευδοφσ διλωςθσ ι και ανακριβϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από το δθμόςιο. 
δ. Ρθτι αναλυτικι διλωςθ διαγωνιηόμενου που υποβάλλει προςφορά για τα ελαιολιπαντικά , για τθ 
ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που επιβάλλει θ 
ςχετικι ελλθνικι και κοινοτικι νομοκεςία , οι επίςθμοι κρατικοί φορείσ και θ διακιρυξθ . 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Υποβολι Ρροςφορϊν 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Οι προςφορζσ μπορεί και να αποςταλοφν (ταχυδρομικά ι με άλλο τρόπο) μζχρι τθν 

προθγουμζνθ του διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο Διμο Ραρανεςτίου με 
οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 
Επιτροπι πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθν διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν 
μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 
Στθν προςφορά πρζπει να λθφκοφν υπόψθ  όλεσ οι νόμιμεσ  κρατιςεισ κατά το χρόνο  του 

διαγωνιςμοφ, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
  Πςο αφορά όμωσ τθν  προμικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων οι 
κρατιςεισ υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων επιβαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι.(άρκρο 6 παρ.15 του 
Ν.4071/2012).  

Η τιμι που κα δοκεί ςτθν προςφορά κα είναι με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ του είδουσ, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςφζρων το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτα καφςιμα και τθν 
χαμθλότερθ τιμι ςτα ελαιολιπαντικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ιςχφσ Ρροςφορϊν 

Οι προςφορζσ ιςχφουν με ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο των τεςςάρων (4) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ο Διμοσ Ραρανεςτίου μπορεί με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ να ηθτιςει τθν 
παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν. 

Αν ο Διμοσ Ραρανεςτίου κρίνει αςφμφορεσ τισ προςφορζσ μπορεί να επαναλάβει το διαγωνιςμό, όποτε ο 
μειοδότθσ δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωςθ. 

Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955


 
 

Φάκελοσ προςφοράσ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο (2) αντίγραφα. Η μθ τιρθςθ 

οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ μπορεί να επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ 
προςφοράσ. 

Οι  προςφορζσ κα επιδοκοφν ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 
κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα που διενεργεί τθν προμικεια  
γ) Ο αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ  
δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου 

Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά και θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ . 

Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν 
ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα 
όλα τα προθγοφμενα ςτοιχεία. Μζςα ςτον φάκελο αυτό κα περιζχεται θ προςφορά του διαγωνιηόμενου τθν 
οποία κα ζχει προθγοφμενα παραλάβει πρωτότυπα (ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ φόρμα 
Οικονομικισ προςφοράσ) από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. 
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και εφόςον υπάρξουν, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αποςφράγιςθ προςφορϊν και ανακοίνωςθ τιμϊν 

Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν αρικμοφνται από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, οι φάκελοι των προςφορϊν με τθν ςειρά που επιδόκθκαν. 

Η αποςφράγιςθ γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια επιτροπι ενϊπιον των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό 
με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, μονογράφονται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά. Οι 
φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και τοποκετοφνται ς’ ζνα 
νζο φάκελο ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων, επαναφζρονται για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν 
αποδεκτζσ, ςτθν Επιτροπι για τθν αποςφράγιςι τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των λοιπϊν ςτοιχείων και ακολουκεί 
θ ανακοίνωςθ των τιμϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικϊν 
προςφορϊν, όςεσ από αυτζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, γνωςτοποιείται δε ςτουσ 
ενδιαφερομζνουσ, ζγκαιρα, ο λόγοσ τθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ 
αυτϊν ςε πρακτικό. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ενςτάςεισ 

Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του ι τθσ ςυμμετοχισ 
προμθκευτι ςε αυτόν υποβάλλεται εγγράφωσ ωσ εξισ: 
1.  Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Ραρανεςτίου, μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
2.     Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ςε αυτόν, μόνο από 

προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςκθκε από αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτο 
Διμο Ραρανεςτίου κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, μζχρι και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου. Η ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι 
διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 
από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτθν 



 
 

Οικονομικι Επιτροπι που αποφαίνεται τελικά. 
Ο Διμοσ Ραρανεςτίου υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ το περιεχόμενο των 

αποφάςεων που λαμβάνονται για τισ ενςτάςεισ. Η γνωςτοποίθςθ γίνεται με τθν αποςτολι ςχετικοφ 
εγγράφου ι τθσ ίδιασ τθσ απόφαςθσ με τθλεομοιοτυπικι ςυςκευι (fax). Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για 
άλλο λόγο εκτόσ των προαναφερομζνων δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ – Σφμβαςθ 

Στον προμθκευτι που ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ κάκε ομάδασ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ τθσ 
απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ, καταρτίηεται από το Διμο Ραρανεςτίου, 
τθ Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθ Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  το 
Ν.Ρ Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Ρροςχ. Αγωγισ και Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου κακϊσ και τθ ΚΔΕΡ, θ ςχετικι 
ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ. 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

1. Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

2. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

3. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα  ςυμβαλλόμενα μζρθ 
και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

Ο  προμθκευτισ  εγγυάται  με  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  ότι  τα   καφςιμα   που  κα 
προμθκεφςει  κα  ανταποκρίνονται  πλιρωσ  προσ  τουσ  όρουσ  των προδιαγραφϊν,   των χαρακτθριςτικϊν, 
και τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, 
προςμίξεισ κ.λ.π. και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

Διατθροφνται όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκθκοφν όταν διαπιςτωκεί ότι παραβιάηονται οι 
παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει φςτερα 
από αίτθςθ κάκε ποςότθτα καυςίμου που προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί 
παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό καυςίμων που 
πρζπει να αντικαταςτακεί δεν κα υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ προμικειασ. 

Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου καυςίμου και αποςτολισ του νζου είδουσ ςε 
αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου καυςίμου επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα 
μθχανιματα, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που 
προξζνθςε το ακατάλλθλο προϊόν. 

Ο χρόνοσ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ προμικειασ μζχρι και 31/12/2014, με 
δικαίωμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για διάςτθμα (3) τριϊν μθνϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Εγγυιςεισ 

1. Κάκε προςφορά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το «ΡΑΑΤΗΜΑ Α» , με ποςό που κα καλφπτει το 5% του προχπολογιςμοφ κάκε 
ομάδασ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό εκ μζρουσ των διαγωνιηόμενων ορίηεται ςε πζντε επί τοισ 
εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ (ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΡΑ) . 
Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΦΟΡΕΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ 
ΕΠΙΣΟΛΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Ομάδα 1 Ρετρζλαιο κζρμανςθσ Διμοσ Ραρανεςτίου 30.000,00€ 1.500,00 € 

Ομάδα 2 
Καφςιμα(Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ- Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ)  

Διμοσ Ραρανεςτίου 
97.500,00€ 

4.875,00 € 

Ομάδα 3 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ  
Ν.Ρ Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Ρροςχ. 

Αγωγισ και Ραιδείασ Διμου 
Ραρανεςτίου 

14.000,00€ 
700,00 € 



 
 

Ομάδα 4 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 
Σχολικι Επιτροπι 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Ραρανεςτίου 

20.000,00€ 
1.000,00 € 

Ομάδα 5 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 
Σχολικι Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Διμου Ραρανεςτίου 

20.000,00€ 
1.000,00 € 

Ομάδα 6 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ ΚΔΕΡ  8.000,00€ 400,00 € 

Ομάδα 7 
Καφςιμα(Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ- Βενηίνθ 
Αμόλυβδθ) 

ΚΔΕΡ 
8.000,00€ 

400,00 € 

Ομάδα 8 Ελαιολιπαντικά  Διμοσ Ραρανεςτίου 5.500,00€ 275,00 € 

Ομάδα 9 Ελαιολιπαντικά  ΚΔΕΡ  500,00€ 25,00 € 

 
Στθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει απαραίτθτα να αναφζρονται τα ακόλουκα: 

i. Η θμερομθνία ζκδοςθσ 
ii. Ο εκδότθσ 
iii. Ο οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται (Διμοσ Ραρανεςτίου) 
iv. Ο αρικμόσ τθσ εγγφθςθσ 
v. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ  
vi. Η πλιρθσ επωνυμία και θ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ 
vii. Ο αρικμ. τθσ ςχετικισ Μελζτθσ και θ θμερομθνία του διαγωνιςμοφ 
viii. Πτι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ. 
ix. Πτι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνιςμό και ότι κα καταβλθκεί 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 
x. Πτι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 
xi. Η θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά 
τθ λιξθ του χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ. 
xii. Πτι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από 
απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Το ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του 
χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ και επιςτρζφεται ςτο Ριςτωτικό Κδρυμα από το οποίο εκδόκθκε, 
με τθν κατάκεςθ από τον διαγωνιηόμενο τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των υπολοίπων 
διαγωνιηομζνων (πλθν του αναδόχου) κα επιςτραφοφν αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Σε 
περίπτωςθ αποκλειςμοφ διαγωνιηόμενου ςε ενδιάμεςο ςτάδιο, οι εγγυθτικζσ επιςτρζφονται μετά από αίτθςθ 
του εφόςον παραιτθκεί από το δικαίωμα άςκθςθσ ζνςταςθσ ι θ απόφαςθ του αποκλειςμοφ του δεν υπόκειται 
πλζον ςε διοικθτικζσ προςφυγισ.  

Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω εγγφθςθ, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπ' όψθ. 
 

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
  Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το «ΡΑΑΤΗΜΑ Α», το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ 
αξίασ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α.  

Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ 
των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  

Η ανωτζρω εγγφθςθ εκδίδεται και κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ.   

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν τελικι βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ 
προμικειασ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 26 του ΕΚΡΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 



 
 

Ραραλαβι των υλικϊν 
Η παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 28 του ΕΚΡΟΤΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Τρόποσ Ρλθρωμισ 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν 
παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν. 

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ρερίλθψθ τθσ προκιρυξθσ αυτισ κα δθμοςιευτεί είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 

διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ, ςε δφο (2) θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ και μία εβδομαδιαία, ςε δφο οικονομικζσ 

εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ, ςτο ΦΕΚ, κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ραρανεςτίου, ςτο 

πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κα κοινοποιθκεί ςτο Επιμελθτιριο  Δράμασ.       

 

 

 

                                                  Παρανζςτι 28-10-2013 

      

      ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                                                            ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ                                

                
 

   Καρακαςίδου Μαρία                                                                   Ηαχαρόπουλοσ Ευςτράτιοσ 
Μθχανικόσ Δομικών Ζργων                                                                 Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ                              
                                              
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ       
ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ                                                                                 
ΔΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ                                
  

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014» 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Αντικείμενο προμικειασ –Προχπολογιςμόσ 
 

Τα υπό προμικεια είδθ είναι: 
Ομάδα 1- Πετρζλαιο κζρμανςθσ Διμου Παρανεςτίου 

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ lt 23.074,97 1,057 24.390,24 

 Φ.Π.Α 23%  5.609.76 

Γενικό φνολο 30.000,00 

 
Ομάδα 2- Καφςιμα Διμου Παρανεςτίου 

α/α Περιγραφι είδουσ  Μονάδα μζτρθςθσ  Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ  lt 8.830,65 1,381 12.195,12 

2 Ρετρζλαιο Κίνθςθσ  lt 57.278,54 1,171 67.073,17 

 Φ.Π.Α 23%  18.231,71 

Γενικό φνολο 82.500,00 

 
Ομάδα 3- Πετρζλαιο κζρμανςθσ Ν.Π Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Προςχ. Αγωγισ και Παιδείασ Διμου 
Παρανεςτίου  

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ lt 10.768,32 1,057 11.382,11 

 Φ.Π.Α 23%  2.617,89 

Γενικό φνολο 14.000,00 

 
Ομάδα 4- Πετρζλαιο κζρμανςθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Παρανεςτίου 

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ lt 15.383,31 1,057 16.260.16 

 Φ.Π.Α 23%    3.739,84 

Γενικό φνολο 20.000,00 

 
Ομάδα 5- Πετρζλαιο κζρμανςθσ χολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Παρανεςτίου 

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ lt 15.383,31 1,057 16.260.16 

 Φ.Π.Α 23%    3.739,84 

Γενικό φνολο 20.000,00 

 
Ομάδα 6- Πετρζλαιο κζρμανςθσ ΚΔΕΠ 

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ lt 6.153,33 1,057 6.504,07 

 Φ.Π.Α 23%    1.495,93 



 
 

Γενικό φνολο 8.000,00 

 
Ομάδα 7- Καφςιμα ΚΔΕΠ 

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Βενηίνθ Αμόλυβδθ  lt 3.532,26 1,381 4.878,05 

2 Ρετρζλαιο Κίνθςθσ  lt 1.388,57 1,171 1.626.02 

 Φ.Π.Α 23%  1.495,93 

Γενικό φνολο 8.000,00 

 
Ομάδα 8- Ελαιολιπαντικά Διμου Παρανεςτίου  

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 
Λάδι πετρελαιοκινθτιρα 
SAE15W40 

lt 88,37 6,90 609,76 

2 Λάδι βενηινοκινθτιρα 
SAE15W40 

lt 88,37 6,90 609,76 

3 Λάδι υδραυλικϊν 
ςυςτθμάτων ISO 68                 

lt 101,63 6,00 609,76 

4 Λάδι κιβωτίων 
οδοντωτϊν τροχϊν 
(βαλβολίνθ ) SAE 80W90  

lt 101,63 6,00 609,76 

5 Γράςο λικίου  kgr 77,18 7,90 609,76 

6 Αντιψυκτικό υγρό lt 101,63 6,00 609,76 

7 Ραραφλοφ  lt 203,25 4,00 813,01 

 Φ.Π.Α 23%  1.028,46 

Γενικό φνολο 5.500,00 

 
Ομάδα 9- Ελαιολιπαντικά ΚΔΕΠ  

α/α Περιγραφι είδουσ Μονάδα μζτρθςθσ Ποςότθτα Ενδ. Σιμι Μονάδασ 
Λιανικισ 

φνολο 

1 Λάδι 
πετρελαιοκινθτιρα 
SAE15W40 

lt 9,43 6,90 65,04 

2 Λάδι βενηινοκινθτιρα 
SAE15W40 

lt 9,43 6,90 65,04 

3 Λάδι υδραυλικϊν 
ςυςτθμάτων ISO 68                 

lt 10,84 6,00 65,04 

4 Λάδι κιβωτίων 
οδοντωτϊν τροχϊν 
(βαλβολίνθ ) SAE 
80W90  

lt 10,84 6,00 65,04 

5 Γράςο λικίου  kgr 8,23 7,90 65,04 

6 Αντιψυκτικό υγρό lt 10,84 6,00 65,04 

7 Ραραφλοφ  lt 4,07 4,00 16,26 

 Φ.Π.Α 23%  93,50 

Γενικό φνολο 500,00 

                                                     Παρανζςτι 28-10-2013 

                 ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ          
 
    
         Καρακαςίδου Μαρία                                           Ηαχαρόπουλοσ Ευςτράτιοσ 
     Μθχανικόσ Δομικών Ζργων                                     Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ                       



 
 

                  
 

               
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     
ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ                                                                             
ΔΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ                             
Πλθροφορίεσ: Τςεντίδθσ Κ. 
Σθλζφωνο:  2524350131                                                               
FAX: 2524350151   
 

 
ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014» 
 

Η δαπάνθ για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» 
(πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, βενηίνθσ  αμόλυβδθσ, ελαιολιπαντικϊν) για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Ραρανεςτίου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, ζχει προχπολογιςκεί ςτο ενδεικτικό ποςό των 
203.500,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) για διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθ. 
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι: 
Α) Για τα υγρά καφςιμα  το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ, 
όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων ι τον αρμόδιο φορά φορζα, 
όπωσ ιςχφει κάκε φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και 
Β) για τα ελαιολιπαντικά  θ χαμθλότερθ τιμι.   

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων βαρφνει τον προμθκευτι. 
 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Τα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ραρανεςτίου και 

των Νομικϊν του Ρροςϊπων πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια.  
Επίςθσ: 

α) Το πετρζλαιο κζρμανςθσ  πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ  ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ με χαμθλι περιεκτικότθτα 
ςε παραφίνθ.  
β) Το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ προςμίξεισ από νερό και φυςικά ςε καμία 
περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο κζρμανςθσ. 
γ) Η αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνα με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛ.Δ.Α.)  

Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 
δ)Τα προςφερόμενα ελαιολιπαντικά κα είναι πρωτογενι –ςυνκετικά και ςε καμιά περίπτωςθ δεν 
γίνονται δεκτζσ προςφορζσ με προϊόντα από αναγεννθμζνα ελαιολιπαντικά. 

Αναλυτικότερα οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα ελαιολιπαντικά είναι οι παρακάτω: 

α/α Ρεριγραφι είδουσ  

1 
Λάδι πετρελαιοκινθτιρα SAE15W40 

SAE 15W-40, ACEA E7/E5/E3/B3, API 
CI4/CH4/CG4, MAN M 3275, MB 228.3 

2 Λάδι βενηινοκινθτιρα SAE15W40 SAE 15W-40, API CD/CG 

3 Λάδι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων ISO 68                 API GL-4, Allison C4, JDM J20C, MF1145 

4 Γράςο λικίου  NLGI 2 

5 Αντιψυκτικό υγρό SAE J 1034, ASTM 3306 

6 Ραραφλοφ  SAE J 1034, ASTM 3306 

 
Τονίηεται ότι διατθρείται το δικαίωμα να αποςτζλλονται δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται 

τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 

Σόποσ - Σρόποσ παράδοςθσ. 
Η παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά, ςτισ εγκαταςτάςεισ και τα κτίρια του 

Διμου Ραρανεςτίου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν 
εντολισ. Δεν υπάρχει υποχρζωςθ να απορροφθκεί το ςφνολο των καυςίμων –ελαιολιπαντικϊν  που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 



 
 

           Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν εντολι προμικειασ να 
εφοδιάςει το Διμο Ραρανεςτίου και τα Νομικά του Ρρόςωπα  με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων-
ελαιολιπαντικϊν. Η τροφοδοςία των οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ, βενηίνθ αμόλυβδθ κα γίνεται από 
ςθμεία που βρίςκονται εντόσ των Διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ραρανεςτίου. Οι παραγγελίεσ κα γίνονται με 
γραπτι παραγγελία. 
 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό 
          Πςοι αναγνωριςμζνοι  προμθκευτζσ, που αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθν εμπορία και διάκεςθ 
υγρϊν καυςίμων, και εφόςον διατθροφν πρατιρια υγρϊν καυςίμων εντόσ των Διοικθτικών ορίων του Διμου 
Παρανεςτίου επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι αποκλειςμοφ: 

α. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ για ποςό που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5%  επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (με ΦΡΑ) τθσ 
εκάςτοτε ομάδασ. 
β. Κατά περίπτωςθ: 
1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ 

6. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του 
διαγωνιηομζνου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει 
καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ 
και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

8. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

9. Ριςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τουσ κατά τθν θμζρα 
του διαγωνιςμοφ. Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των διοικοφντων τθν Ε.Ρ.Ε. και Α.Ε. κα 
προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά 
ειδικότθτα ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο 
κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, 
ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ 
προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να 
υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει 
τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ 
προςωπικοφ. Σε χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με 
υπεφκυνθ διλωςθ. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται μαηί με τα πιςτοποιθτικά τθσ 
παραγράφου. 

10. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 3 και 4 
του παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι. 



 
 

 
2) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΡΟΙ 

6. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου περί εγγραφισ του 
ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι 
ιςοδφναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου 
αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςκεί για 
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα 
αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν. 

8. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

9. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (τόςο για τουσ 
ίδιουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ (ςε περίπτωςθ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.) όςο και για το 
απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό) κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

10. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. 

 
3) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΗΜΕΔΑΡΑ Η ΑΛΛΟΔΑΡΑ 
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (Α) και (Β) εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι 
του ιςοδφναμου προσ τοφτο εγγράφου. Ειδικότερα : 
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι διαχειριςτζσ, 
ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλοσ για τισ ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ (Α.Ε.), δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από 
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007, ι για κάποιο από 
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 
 
4) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ 

7. Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ του 
διαγωνιηομζνου, και θ τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτον νόμο διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ 
για τθ ςφςταςθ του διαγωνιηομζνου, τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ του και τον 
διοριςμό των εκπροςϊπων του. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται ςε επίςθμα αντίγραφα. 

8. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα που προβλζπονται ςτθν παρ. 1, άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007 ι για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 
τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 
πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

9.  Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο διαγωνιηόμενοσ λειτουργεί νόμιμα. 
10. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ζκδοςθ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 



 
 

11. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (τόςο για τουσ 
ίδιουσ εργοδότεσ όςο και για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό) κατά τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

12. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ. 

 
5) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΕΣ 

3. Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό 
νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 (κεωρθμζνθ για το γνιςιο των υπογραφϊν των μελϊν 
τουσ) ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ που επιλεγοφν για το ςυγκεκριμζνο 
ζργο, κα λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν ανακζτουςα 
αρχι, ςφμφωνα πάντοτε με τθν Ελλθνικι νομοκεςία, ζχουν πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν 
εκτζλεςθσ του ζργου. 

 
Τποβολι Προςφορών 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Οι προςφορζσ μπορεί και να αποςταλοφν (ταχυδρομικά ι  με άλλο  τρόπο) μζχρι τθν 

προθγουμζνθ του διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα.. 
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο Διμο Ραρανεςτίου με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν διενζργεια 

του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ που 
κακορίηεται από τθν διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν 
προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 
Στθν προςφορά πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ κατά το χρόνο του 

διαγωνιςμοφ, όπωσ 1% φόροσ προμθκευτϊν, 2% υπζρ ΤΑΔΚΥ (1,5% υπζρ ΤΕΑΔΥ και 0,50 υπζρ  ΤΡΔΥ), κακϊσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Πςο αφορά όμωσ τθν  προμικεια καυςίμων για τθν κίνθςθ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων οι 
κρατιςεισ υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων επιβαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι.(άρθρο 6 παρ.15 του 

Ν.4071/2012). 
Η τιμι που κα δοκεί ςτθν προςφορά κα είναι με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 

εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ του είδουσ, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από το παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων ι τον αρμόδιο φορά φορζα όπωσ ιςχφει κάκε 
φορά ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία .  

Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςφζρων το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ και για τα  ελαιολιπαντικά  ο 
προςφζρων  τθ χαμθλότερθ τιμι. 

 

Ιςχφσ Προςφορών 
Οι προςφορζσ ιςχφουν με ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι για χρονικό διάςτθμα 

τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των τεςςάρων (4) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Ο Διμοσ μπορεί με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ να ηθτιςει τθν 
παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν. 

Αν ο Διμοσ κρίνει αςφμφορεσ τισ προςφορζσ μπορεί να επαναλάβει το διαγωνιςμό, όποτε ο μειοδότθσ 
δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωςθ. 

Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 

Φάκελοσ προςφοράσ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο (2) αντίγραφα. Η μθ τιρθςθ 
οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ μπορεί να επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ 
προςφοράσ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072955


 
 

Οι  προςφορζσ κα επιδοκοφν ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο 
κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» 
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα που διενεργεί τθν προμικεια  
γ) Ο αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ  
δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου 

Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά και θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ . 

Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν 
ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα 
όλα τα προθγοφμενα ςτοιχεία. Μζςα ςτον φάκελο αυτό κα περιζχεται θ προςφορά του διαγωνιηόμενου τθν 
οποία κα ζχει προθγοφμενα παραλάβει πρωτότυπα (ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ φόρμα 
Οικονομικισ προςφοράσ) από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. 
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ. 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και εφόςον υπάρξουν, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ – φμβαςθ 

Στον προμθκευτι που ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ κάκε ομάδασ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ τθσ 
απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ, καταρτίηεται από το Διμο Ραρανεςτίου, 
τθ Σχολικι Επιτροπι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τθ Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,  το 
Ν.Ρ Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Ρροςχ. Αγωγισ και Ραιδείασ Διμου Ραρανεςτίου κακϊσ και τθ ΚΔΕΡ, θ ςχετικι 
ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ. 

  Ο  προμθκευτισ  εγγυάται  με  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ  ότι  τα   καφςιμα   που  κα 
προμθκεφςει  κα  ανταποκρίνονται  πλιρωσ  προσ  τουσ  όρουσ  των προδιαγραφϊν,   των χαρακτθριςτικϊν, 
και τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ άριςτθσ ποιότθτασ απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, 
προςμίξεισ κ.λ.π. και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

Διατθροφνται όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκθκοφν όταν διαπιςτωκεί ότι παραβιάηονται οι 
παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει φςτερα 
από αίτθςθ του διμου κάκε ποςότθτα καυςίμου που προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, αφότου 
διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό 
καυςίμων που πρζπει να αντικαταςτακεί δεν κα υπερβαίνει το 5% τθσ αναλθφκείςθσ προμικειασ. 

Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου καυςίμου και αποςτολισ του νζου είδουσ 
ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου καυςίμου επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και 
ςτα μθχανιματα, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που 
προξζνθςε το ακατάλλθλο προϊόν. 

Ο χρόνοσ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ προμικειασ μζχρι και 31/12/2014, 
με δικαίωμα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για διάςτθμα (3) τριϊν μθνϊν. 

Εγγυιςεισ 

1. Κάκε προςφορά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το «ΡΑΑΤΗΜΑ Α» , με ποςό που κα καλφπτει το 5% του προχπολογιςμοφ κάκε 
ομάδασ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό εκ μζρουσ των διαγωνιηόμενων ορίηεται ςε πζντε επί τοισ 
εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ (ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΡΑ) . 

Στθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει απαραίτθτα να αναφζρονται τα ακόλουκα: 
i. Η θμερομθνία ζκδοςθσ 
ii. Ο εκδότθσ 
iii. Ο οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προσ τον οποίο απευκφνεται (Διμοσ Ραρανεςτίου ) 
iv. Ο αρικμόσ τθσ εγγφθςθσ 
v. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ  



 
 

vi. Η πλιρθσ επωνυμία και θ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ 
vii. Ο αρικμ. τθσ ςχετικισ Μελζτθσ και θ θμερομθνία του διαγωνιςμοφ 
viii. Πτι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ. 
ix. Πτι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνιςμό και ότι κα καταβλθκεί 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 
x. Πτι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 
xi. Η θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά 
τθ λιξθ του χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ. 
xii. Πτι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από 
απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Το ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του 
χρόνου τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ και επιςτρζφεται ςτο Ριςτωτικό Κδρυμα από το οποίο εκδόκθκε, 
με τθν κατάκεςθ από τον διαγωνιηόμενο τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των υπολοίπων 
διαγωνιηομζνων (πλθν του αναδόχου) κα επιςτραφοφν αμζςωσ μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Σε 
περίπτωςθ αποκλειςμοφ διαγωνιηόμενου ςε ενδιάμεςο ςτάδιο, οι εγγυθτικζσ επιςτρζφονται μετά από αίτθςθ 
του εφόςον παραιτθκεί από το δικαίωμα άςκθςθσ ζνςταςθσ ι θ απόφαςθ του αποκλειςμοφ του δεν υπόκειται 
πλζον ςε διοικθτικζσ προςφυγισ.  

Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω εγγφθςθ, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπ' όψθ. 
 

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
  Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ , 
ςφμφωνα με το «ΡΑΑΤΗΜΑ Α», το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ 
αξίασ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α.  

Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ 
των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  

Η ανωτζρω εγγφθςθ εκδίδεται και κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ.   

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν τελικι βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ 
προμικειασ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 26 του ΕΚΡΟΤΑ. 

Παραλαβι των υλικών 

Η παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 28 του ΕΚΡΟΤΑ. 

Σρόποσ Πλθρωμισ 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν 

παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν. 

Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

                                                            
                                                     Παρανζςτι 28-10-2013                                                             

                  ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ                                

 
 
        Καρακαςίδου Μαρία                                               Ηαχαρόπουλοσ Ευςτράτιοσ 
   Μθχανικόσ Δομικών Ζργων                                           Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ   
                                              
 
                                                  



 
 

    

               
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     
ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ                                                                             
ΔΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ 
 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014» 
Σ Ε Χ Ν Ι Κ Θ     Ε Κ Θ Ε  Θ 

 
 

Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ προμικεια καυςίμων 
1. Ρετρελαίου κίνθςθσ 
2. Ρετρελαίου κζρμανςθσ 
3.  Βενηίνθσ αμόλυβδθσ και  
4. Ελαιολιπαντικϊν  
που απαιτοφνται για τθ κίνθςθ των οχθμάτων, τθ  λειτουργία των εγκαταςτάςεων, τθ κζρμανςθ των 
κτιρίων κακϊσ και όλων γενικά των αναγκϊν του Διμου  Ραρανεςτίου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων. 

Θα διεξαχκεί Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΥΓΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»   (πετρελαίου   κζρμανςθσ,   πετρελαίου   
κίνθςθσ, βενηίνθσ αμόλυβδθσ, ελαιολιπαντικϊν )με κριτιριο κατακφρωςθσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
ςε ακζραιεσ μονάδεσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το παρατθρθτιριο τιμϊν 
υγρϊν καυςίμων ι τον αρμόδιο φορά φορζα, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και 
ςτα ελαιολιπαντικά με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι.  

Η δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ενδεικτικό ποςό των 203.500,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) για διάςτθμα ενόσ ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από: 
§    Τισ   διατάξεισ   τθσ   αρικμ.   11389/1993   απόφαςθσ   του   Υπουργοφ   Εςωτερικϊν (Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.), 
και τισ ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ. 
§    Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06. 
      Η ποιότθτα των καυςίμων πρζπει να είναι όμοια με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια 

(ΕΛ.Δ.Α.). 
Διατθρείται το δικαίωμα να αποςτζλλονται δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ 

ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.     
 
                                 Παρανζςτι 28-10-2013                                                                                                                                                                                                                                                             

                  ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ                                

       
 
    Καρακαςίδου Μαρία                                                          Ηαχαρόπουλοσ Ευςτράτιοσ 
Μθχανικόσ Δομικών Ζργων                                                   Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α  «Α» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

 

 

Ονομαςία Τράπεηασ.............................................................................. 

Κατάςτθμα............................................................................................ 

Ημερομθνία Ζκδοςθσ...........................................................................  

Ευρϊ  …………………………………………………………………  

Προσ:     

ΔΗΜΟ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΡΑΑΝΕΣΤΙ Τ.Κ 66 035 

 

  

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΡ.....................ΕΤΡΩ …….……..,00 

 Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ του ποςοφ των 

……………………….………..…ευρϊ (…………..…,00 ευρϊ) υπζρ τ……........................................   

Δ/νςθ....................................................................................... για τθ ςυμμετοχι τ……. ςτον 

διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ   ................................................................... για τθν Προμικεια Τγρών 

Καυςίμων – Ελαιολιπαντικών για το ζτοσ 2014 ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμό  ………       /2013 

Διακιρυξθ ςασ. 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ….. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ 

ςυμμετοχι τ….. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 

τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 

ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  ………………(150 θμζρεσ ) 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Ονομαςία Τράπεηασ............................................................................... 

Κατάςτθμα............................................................................................. 

Ημερομθνία Ζκδοςθσ........................................................................... 

Ευρϊ..................................................................................................…  

Προσ: 

ΔΗΜΟ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΡΑΑΝΕΣΤΙ Τ.Κ 66 035 

ΚΔΕΡ 

ΡΑΑΝΕΣΤΙ Τ.Κ 66 035 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΡΑΑΝΕΣΤΙ Τ.Κ 66 035 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΡΑΑΝΕΣΤΙ Τ.Κ 66 035 

Ν.Ρ ΚΟΙΝ. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Τ.Κ 66 100 

ΑΔΙΑΝΗ 

 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΡ..................ΕΤΡΩ..........…….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ των 

...........................................ευρϊ, (………,00 ευρϊ) υπζρ τ….……………………………… Δ/νςθ  

..................................................................................... για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ    ςφμβαςθσ 

………………………….. ςυνολικισ αξίασ ………………………… για τθν  Προμικεια Τγρών Καυςίμων – 

Ελαιολιπαντικών για το ζτοσ 2014.   

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. …..εν λόγω  που απορρζουν από τθν καλι 

εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 

τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 

ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 


