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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

         Από το 3ο /2017  Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

 

Θέμα 3Ο  :  «Ψήφιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης, 

λιπαντικών και λοιπών υλικών έτους 2017 για τον Δήμο και τα Ν.Π». 

 

Στον Γαλατά, σήμερα 25η του μηνός Απριλίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2017 και ώρα 10:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα 

 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας- 

Μεθάνων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1677/24-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

 αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα (7) μέλη: 

 

                                            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος) 

2. Βασίλειος Παντελής 

3. Κωνσταντίνος Πατουλιάς 

4. Δημήτριος Σαμπάνης 

5. Χρυσούλα Ανδρέου  

6. Σάββας Αθανασίου 

7. Σπυρίδων Παπαϊωάννου 

 

  

 -            

             

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στυλιανή Σταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο(τρίτο) θέμα της ημερησίας 

διατάξεως ανέφερε τα εξής:  

 

Προκειμένου να προβούμε σε νέο ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-

θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών για τον Δήμο και τα Ν.Π. αυτού για το οικονομικό έτος 

2017» η Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων συνέταξε την υπ΄ 

αριθ. 39/2017 μελέτη προϋπολογισμού 112.651,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%. Πρέπει να 

προβούμε στην έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Καυσίμων κίνησης-

θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών έτους 2017» και στην ψήφιση των όρων του 

διαγωνισμού.   

Η σύμβαση θα υπογραφεί για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφή της.   

Οι πληρωμές της ανωτέρω προμήθειας θα γίνουν από τους παρακάτω Κ.Α εξόδων: 10-6641, 20-6641, 

20-6644, 25.6641, 25-6642, 25-6644,30.6641 και 30-6644 του δήμου ύψους 70.560,91 ευρώ με ΦΠΑ 24% και 

αντιστοιχία ανά έτος ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ (για τα έτη 2017-2018) 

Για το έτος 2017 :40.000 ευρώ με ΦΠΑ( Ιούνιος 2017 έως και 31/12/2017) και 

Για το έτος 2018: 30.560,91 ευρώ με ΦΠΑ (1/1/2018 έως και Ιούνιος 2018) 

ΔΗΚΕΔΗΤ (για τα έτη 2017-2018): 3.810,61 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (για τα έτη 2017-2018): 38.280,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΚΕΔΗΤ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ :Εκατόν δώδεκα χιλιάδες 

εξακόσια πενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (112.651,52 ευρώ) με ΦΠΑ 24% (21.803,52 ευρώ). 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη: 

 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
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3. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), 

όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-

2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

4. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

5. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

6. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 4055/2012 “Δίκαιη 

δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση Eνιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών    στις εμπορικές 

συναλλαγές). 

10. Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, 

ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

12. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

13. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

14. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και την 

υπ’ αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και στα δημοτικά 

ΝΠΔΔ]. (έως 31/12/2016). 

15. Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

16. Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

17. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

18. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 

19. Την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης-αποδοχής της 39/2017 

μελέτης, 

20. Το υπ’ αριθ. 17REQ006101817 πρωτογενές αίτημα 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα: 

 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 112.651,52 € (με 

ΦΠΑ) της υπ’ αριθμ. 39/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

Νησιωτικών Δήμων για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών 

υλικών έτους 2017 για τον Δήμο και τα Ν.Π. του».  

Β. Ψηφίζει πίστωση σε βάρος των Κ.Α: 10-6641, 20-6641, 20-6644, 25.6641, 25-6642, 25-6644,30.6641 και 

30-6644  του προϋπολογισμού του δήμου ύψους 70.560,91 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αντιστοιχία ανά 

έτος ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ (για τα έτη 2017-2018) 

Για το έτος 2017 :40.000 ευρώ με ΦΠΑ( Ιούνιος 2017 έως και 31/12/2017) και 

Για το έτος 2018: 30.560,91 ευρώ με ΦΠΑ (1/1/2018 έως και Ιούνιος 2018) 

ΔΗΚΕΔΗΤ (για τα έτη 2017-2018): 3.810,61 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (για τα έτη 2017-2018): 38.280,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΚΕΔΗΤ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ :Εκατόν δώδεκα 

χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (112.651,52 ευρώ) με ΦΠΑ 24% 

(21.803,53 ευρώ). 

Γ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
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Συντάσσει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω: 

Ο δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων διακηρύσσει 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών και 

λοιπών υλικών του έτους 2017  για το Δήμο και τα Ν. Π. του» προς κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 112.651,52€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ 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) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο προμήθειας-Προϋπολογισμός 

  

Το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: 

 

 ΟΜΑΔΑ (1)ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ   

α/α 

             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ-  

      ΤΕΣ    

1 Βενζίνη Αμόλυβδη λίτρα 1 20.480  

2 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 2 18.504  

 

 

 ΟΜΑΔΑ (2) ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ   

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

        

2 Πετρέλαιο Θέρμανσης λίτρα 2 4.800  

 

 

ΟΜΑΔΑ (3) ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ   

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ-  

      ΤΕΣ    

4 Ορυκτέλαια SAE 20-50 πετρελαιοκινητήρων λίτρα 4 90  

5 Ορυκτέλαια  πετρελ/ρων SAE  30 λίτρα 5 90  

6 Υδραυλικό λάδι λίτρα 6 35  

7 Βαλβολίνες πετρελαιοκινητήρων λίτρα 7 65  

8 Ορυκτέλαια βενζινοκινητήρων  SAE 20-50 λίτρα 8 100  

9 Ορυκτέλαια βενζινοκινητήρων SAE 30 λίτρα 9 100  

10 Βαλβολίνες βενζινοκινητήρων λίτρα 10 60  

11 Γράσσο λίτρα 11 80  

12 Υγρά φρένων φιάλες 12 116  

 

ΟΜΑΔΑ (4) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΚΕΔΗΤ Δ. 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ-  

      ΤΕΣ    

1 Βενζίνη Αμόλυβδη λίτρα 1 2.054  

 

ΟΜΑΔΑ  (5) ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΚΕΔΗΤ 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ-  

      ΤΕΣ    

8 Ορυκτέλαια βενζινοκινητήρων  SAE 20-50 λίτρα 8 20  

9 Ορυκτέλαια βενζινοκινητήρων SAE 30 λίτρα 9 20  

10 Βαλβολίνες βενζινοκινητήρων λίτρα 10 10  
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ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Σελίδα 4 
 

11 Γράσσο λίτρα 11 10  

12 Υγρά φρένων φιάλες 12 10  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ (6) ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ-  

      ΤΕΣ    

2 Πετρέλαιο Θέρμανσης λίτρα 2 20.000  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ (7) ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ  

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ-  

      ΤΕΣ    

2 Πετρέλαιο Θέρμανσης λίτρα 2 20.000  

  

 

ΟΜΑΔΑ (8)ΕΞΤΡΑ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-

ΜΕΘΑΝΩΝ    

α/α 

                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΜ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗ- 

        ΤΕΣ   

13 Φίλτρα πετρελαίου   τεμ 13 15 

14 Φίλτρα αέρος   τεμ 14 10 

15 Φίλτρα λαδιού   τεμ 15 20 

16 Φίλτρα υδραυλικού λαδιού   τεμ 16 7 

17 Σωλήνες υψηλής πίεσης   τεμ 17 25 

18 Ιμάντες (Δυναμό και Αντιψυκτικό)   τεμ 18 10 

19 Μπουζί   τεμ 19 20 

20 Φίλτρο βενζίνης   τεμ 20 35 

21 Λάδι 10/40   λίτρα 21 50 

22 AdBlue   λίτρα 22 12 

23 Μπαταρίες, συσσωρευτές   τεμ 23 8 

24 Παραφλού   λίτρα 24 30 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΟΜΑΔΑ 1: Καύσιμα κίνησης Δήμου Τροιζηνίας-

Μεθάνων 57.329,81 

ΟΜΑΔΑ 2: Καύσιμα Θέρμανσης  Δήμου Τροιζηνίας-

Μεθάνων 4.593,60 

ΟΜΑΔΑ 3: Λοιπά και λιπαντικά Δήμου Τροιζηνίας-

Μεθάνων 4.552,50 

ΟΜΑΔΑ 4: Καύσιμα κίνησης κοινωφελούς επιχείρησης 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΤ Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων 3.370,61 

ΟΜΑΔΑ 5: Λοιπά και λιπαντικά κοινωφελούς 

επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΤ Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  440,00 

ΟΜΑΔΑ 6: Καύσιμα Θέρμανσης Α' βαθμιας Σχολικής 

Επιτροπής Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  19.140,00 

ΟΜΑΔΑ 7: Καύσιμα Θέρμανσης Β' βαθμιας Σχολικής 

Επιτροπής Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων 19.140,00 

ΟΜΑΔΑ 7: Έξτρα υλικά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων 4.085,00 

ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6
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Σ Υ Ν Ο Λ Ο  112.651,52 

 

Τα υπό προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά και 

στην υπ. αριθμ. 39/2017 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών 

Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Η προμήθεια θα γίνεται 

τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Οι τιμές θα προσαρμόζονται σύμφωνα με την μέση τιμή που πιστοποιείται από την Γεν. Δ/νση 

Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Οι τιμές αυτές 

παρουσιάζονται σε δελτία πιστοποίησης τιμών. Η μέση λιανική τιμή πώλησης του κάθε είδους θα 

προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτού και θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.  

Οι τιμές που έχουν υπολογισθεί είναι ενδεικτικές πιθανές που ισχύουν στην αγορά λόγω μη 

σταθερότητας της τιμής των καυσίμων. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 90.848,00 € ενώ η τελική 

δαπάνη μαζί με τον Φ.Π.Α 24% (21.803,52 €) θα φθάσει τις 112.651,52€.  

 Οι Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων για την δαπάνη είναι: 10-6641, 20-6641, 20-6644, 25.6641, 25-

6642, 25-6644,30.6641 και 30-6644. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Αναθέτουσα Αρχή –  Ημερομηνίες διαγωνισμού 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία                 : Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

Α.Φ.Μ.                     : 998257963   

Δ.Ο.Υ                         : Ά Πειραιά 

Διεύθυνση                : Γαλατάς, 18020 

Τηλ.Επικοινωνίας     : 22980 42211-43738 

ΦΑΞ                        : 2298042440 

E-mail                      : dhmostr@otenet.gr 

Πληροφορίες            : Ευαγγελία Δημητρίου (dimitriou.ntua@gmail.com) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 

είναι ύστερα από προθεσμία 22 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις κάτω των ορίων). 

    

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

               

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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.4155/13 («Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις») και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 («Τεχνικές λεπτομέρειες και 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη του 

www.promitheus.gov.gr 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

26/4/2017 12/5/2017 

ΩΡΑ 10:00 π.μ. 

21/5/2017 

ΩΡΑ 15:00 μ.μ. 

mailto:dhmostr@otenet.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος 

διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής 

προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.   

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (κα Δημητρίου) στο Γαλατά στα τηλέφωνα 

22980/4221-43738 και το email: dimitriou.ntua@gmail.com. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν 

να ζητήσουν έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες τουλάχιστον έξι (6) μέρες πριν την 

καταληκτική των προσφορών (άρθρο 3). Η αποσφράγιση περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας 

διακήρυξης. Οι επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων ορίστηκαν με ηλεκτρονική 

κλήρωση με υπαλλήλους του δήμου σύμφωνα με την 8 και 9/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, ενώ η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παρούσας προμήθειας ορίστηκε 

με την υπ’ αριθμ. 73/2017 απόφαση ΔΣ του δήμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ορισμοί 

Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους 

εξής όρους:  

«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος  Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

 «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη 

διαδικασία.  

«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει 

προσφορά.  

«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι 

αξιολόγησης των προσφορών, είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

την γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

«Επιτροπή Ενστάσεων»: Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων 

ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, τα μέλη της 

οποίας είναι διαφορετικά από της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προμήθεια, και θ’ 

αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με την κάθε αναθέτουσα αρχή 

χωριστά, μετά την νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγκιστρίου, για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων.  

 «Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν, που εκδίδει η 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 

συγκεκριμένος διαγωνισμός.  

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά 

και την οικονομική προσφορά.   

«Σύμφωνητικό»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος συμφωνητικό, νοείται η 

γραπτή συμφωνία της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας 

αποτελούν τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περίπτωσης 14 παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της 

συμφωνίας αυτής.   

 

ΑΡΘΡΟ 4: Συμβατικά στοιχεία 

 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός)  

γ. Η προσφορά του αναδόχου 

δ. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ ΆΡΘΡΟ 5] 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6
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ΑΡΘΡΟ 5 Κανόνες δημοσιότητας - Λήψη Πληροφοριών - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης 

στα έγγραφα 

 

 

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του δήμου, στην 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο 

http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» 

(ΚΗΜΔΗΣ). 

Η διακήρυξη μαζί με τα τεύχη και τα έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με 

πλήρη πρόσβαση αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.dimostroizinias-methanon.gr  καθώς και στην 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται μέχρι έξι (6) μέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών (16/5/2017 & ώρα 15:30). 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 - Δεκτοί  στο  διαγωνισμό 

 

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

α) Τα  φυσικά  πρόσωπα  (Έλληνες  πολίτες  ή  αλλοδαποί). 

β) Τα  νομικά  πρόσωπα  (ημεδαπά  ή  αλλοδαπά). 

   

Υπό την προϋπόθεση να μπορούν να εφοδιάζουν τον Δήμο, καλύπτοντας τις ανάγκες του ανά 

πάσα στιγμή, με οποιαδήποτε συχνότητα και πρόγραμμα που ο Δήμος καταρτίζει, εντός των 

ορίων του Δήμου, από εγκαταστάσεις (πρατήριο πωλήσεως υγρών καυσίμων και συναφών ειδών) 

και με μέσα (σταθερό ή κινητό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα), που διαθέτουν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές και τις νόμιμες άδειες. Επίσης να εφοδιάζουν επί τόπου τις δεξαμενές των κτιρίων, 

χωρίς καμία επί πλέον επιβάρυνση.  

  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το 

σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

    

 

ΑΡΘΡΟ  8 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και 

β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr).  

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:   

 

7.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α Π1/2390/13, οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της 

ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή 

τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω 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 Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σύστημα. 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 τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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 IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 

Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 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) εργασίμων ημερών και 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

7.2 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.  

 

7.3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και (6) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 12/5/2017 και ώρα  15:00 π.μ., αυτές 

παρέχονται μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

ήτοι μέχρι τις 19/5/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-

διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται πάντα να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκώντος 

επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, σε μορφή αρχείου .pdf  και κατά περίπτωση σε έντυπη 

μορφή [σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ 

Π1/2390/13 και του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 45) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του 

Ν.4250/2014]. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 (Α' 75) πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 

από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών (Ν.4250/14).  

 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντος. 

 

α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή βεβαίωσης του 

Τ.Π.Δ ή    ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ . 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες και όχι τα 

νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

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 κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά 

τις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα 

αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι 

μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Επιπρόσθετα απαιτείται και 

η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και των εργοδοτών. 

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά τις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής σε άλλη χώρα, τα δικαιολογητικά των εδαφίων 3, 4 και 5  εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι οι προμηθευτές, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6.Σε περίπτωση εταιρειών, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, πρέπει να 

προσκομιστούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ) και επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ 

και ΕΕ).  

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 

της υπ. αριθμ. 39/2017 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή 

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

9.Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

10.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του συμμετέχοντος  με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 

διεύθυνσης του πρατηρίου καυσίμων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας 

μεγαλύτερης των (δέκα) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου (Γαλατάς). Επίσης θα καθορίζεται 

μέσω της σύμβασης σε ποια σημεία θα πραγματοποιείται η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης.  

11.Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας μεγαλύτερης των (δέκα) 

χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου, Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα 

στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την έγκαιρη, σωστή και 

χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και 

μηχανήματα αυτού. Επίσης θα καθορίζεται μέσω της σύμβασης σε ποια σημεία θα 

πραγματοποιείται η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης. 

 

Η έλλειψη έστω και ενός των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά απαράδεκτη την συμμετοχή 

του διαγωνιζόμενου. 

 

β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή βεβαίωσης 

του Τ.Π.Δ ή    ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ, 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 

επικουρικής και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

     Τα δικαιολογητικά των εδαφίων 3, 4 και 5  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας      που είναι εγκατεστημένοι οι προμηθευτές, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Σελίδα 10 
 

5. Σε περίπτωση εταιρειών, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος, πρέπει να 

προσκομιστούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της 39/2017 μελέτης που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την 

εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους. 

8. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του συμμετέχοντος  με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 

διεύθυνσης του πρατηρίου καυσίμων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση 

ακτίνας μεγαλύτερης των (δέκα) χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου (Γαλατάς). Επίσης 

θα καθορίζεται μέσω της σύμβασης σε ποια σημεία θα πραγματοποιείται η παράδοση του 

πετρελαίου θέρμανσης. 

10. Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας μεγαλύτερης των (δέκα) 

χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου, Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 με την οποία θα 

δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την 

έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, 

παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα 

καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. Επίσης θα καθορίζεται 

μέσω της σύμβασης σε ποια σημεία θα πραγματοποιείται η παράδοση του πετρελαίου 

θέρμανσης. 

 

Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού 

μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης 

ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσημο 

έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.  

Όσον αφορά στο πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πρέπει να προσκομίζεται από την 

συμμετέχουσα εταιρεία και να ισχύει κατά τις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 

σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

- Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία-δικαιολογητικά του άρθρου αυτού δεν υποβληθούν ή δεν είναι 

έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ  10– ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. 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 

στον 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών  11389/93  του ΥΠ.ΕΣ.). 

 

2 .  Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινίσεις  

 

1) Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

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

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν.  

 

3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές  

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται 

υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 

προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες 

 

4. Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

[*(υπο)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. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε 

ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω 

διαγωνισμό, αποκλείεται.  

 

4(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 

(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

i)  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα 

με το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/2013 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.)».  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση.     

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / 

συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής και 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

ii) Τεχνική Προσφορά 
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Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία 

της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντος. 

  

4(β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του Οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο μορφής 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.  

 

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 (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό).  

Η τιμή προσφοράς του κάθε προμηθευτή στην ηλεκτρονική φόρμα δεν θα συμπεριλαμβάνει τον 

ΦΠΑ (24%). Στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έχει βρεθεί η Τιμή αναφοράς χωρίς το ΦΠΑ για κάθε είδος.  

Άρα  η τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης από 

την Τιμή Αναφοράς χωρίς ΦΠΑ. 

 

Τιμές Αναφοράς σύμφωνα με την 39/2017 μελέτη: 

 

Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,957 (με ΦΠΑ) 

Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,282 (με ΦΠΑ) 

Ταναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,641(με ΦΠΑ) 

 

Στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έχει καταγραφεί η Τιμή Αναφοράς για κάθε είδος χωρίς το ΦΠΑ, 

δηλαδή π.χ για το Πετρέλαιο Κίνησης : 1,282/1,24=1,034.  

 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Για την συμπλήρωση της τιμής 

προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνει ο 

εξής υπολογισμός. 

Τιμή Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)= 1,034 – (1,034 x 0,12)=0,910 

 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης, για την 

συμπλήρωση της τιμής προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος θα γίνει ο εξής υπολογισμός. 

Τιμή Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)= 1,034+(1,034 x 0,02)=1,055 

 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
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ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία σε μορφή pdf.  

Στην παρούσα προμήθεια, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει, εκτός της ειδικής 

ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος, συμπληρωμένο τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

με το ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών, το οποίο επισυνάπτεται 

στα συνημμένα του συστήματος, υπογεγραμμένο ψηφιακά.  

Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς εκτός από το ποσοστό έκπτωσης που είναι χωρίς ΦΠΑ, 

συμπληρώνονται και οι τιμές μονάδος οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.  

Δηλαδή για το παράδειγμα του Πετρελαίου Κίνησης (Έκπτωση 12%) που αναφέρεται παραπάνω, ο 

συμμετέχων θα συμπληρώσει τα εξής στον Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς: 

 

✓ Ποσοστό Έκπτωσης =12%  

✓ Τιμή Μονάδας Προσφοράς (με ΦΠΑ)= [1,034 – (1,034 x 0,12)]*1,24 =0,910*1,24=1,128 

 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 

κάθε ΟΜΑΔΑ των προς προμήθεια ειδών. Οι προσφορές που γίνoνται δεκτές θα αφορούν το 

σύνολο των ομάδων σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 39/2017 

μελέτης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές για έναν χρόνο και τρεις μήνες από  

την  επόμενη  της διενέργειας  του  διαγωνισμού (8.2018), χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί 

για την διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας αυτής για το επόμενο έτος. 

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  ανωτέρω  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. 

3.  Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφ΄ όσον  ζητηθεί  από  την υπηρεσία, πριν  

από  τη  λήξη  της,  κατ΄ ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα ίσο  με  90  ημέρες.  Μετά  τη  

λήξη  και του  παραπάνω  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς, ματαιώνονται τα  

αποτελέσματα  του  διαγωνισμού. 

4.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

              ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. 

ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

 

Εγγύηση συμμετοχής  

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.816,96 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν.4281/14) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 

γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή βεβαίωσης του Τ.Π.Δ. (για παρακατάθεση σ' αυτόν που επιθυμεί να λάβει 

μέρος στο διαγωνισμό ή σε άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του) ή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη Ελληνική 

Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Επιτρέπεται οι εγγυητικές επιστολές για 

την συμμετοχή να έχουν προθεσμία ισχύος (9ος του 2017),που όμως θα πρέπει να υπερβαίνει κατά 

τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες τον χρόνο ισχύος των προσφορών.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
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1.Ημερομηνία Έκδοσης (πρέπει να φέρει ημερομηνία η οποία εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της 

διενέργειας του διαγωνισμού) 

2. Τον εκδότη 

3. Το φορέα στον οποίο απευθύνεται (Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων) 

4. Τον αριθμό της εγγύησης 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται 

7. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού. 

8. Τους όρους: - ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως. - ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. 

που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 

είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν 

ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία 

ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του άρθρου 157 ν.4281/14, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 δικαιολογητικά κατακύρωσης και δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας (θα λέγεται πλέον ανάδοχος) 

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις 

εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

Εάν ο προμηθευτής, δεν προσέλθει έγκαιρα να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών- τεχνικών προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 

25/5/2017 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.              

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 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 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 
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Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 

κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. απεργία των 

υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά την αρχική ημερομηνία 

αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη 

εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσω 

του συστήματος όλους τους Διαγωνιζομένους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

   

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού: 

• ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζομένους την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή την πληρότητα και ορθότητα του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», το δικαίωμα συμμετοχής του στη 

διαδικασία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, την πληρότητα και ορθότητα των 

δικαιολογητικών που θα προσκομισθούν στο Δήμο. 

• συντάσσει Πρακτικό 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 (Ε.Δ.) ή 

τον χειριστή του διαγωνισμού με συνημμένο το Πρακτικό, με την οποία γνωστοποιείται 

ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ 

αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή προς αυτούς της 

ανωτέρω ανακοίνωσης. 

 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Ε.Δ. 

αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά», σε ημερομηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού: 

• ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος  καθώς και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 39/2017 μελέτη. 

• συντάσσει Πρακτικό ελέγχου 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 Ε.Δ., κατόπιν πρόσκλησης 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 Ε.Δ.)  ή τον χειριστή του 

διαγωνισμού, με συνημμένο το Πρακτικό ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού, με 

την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν 

(ενδεχομένως) ένσταση κατ΄αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική 

αποστολή προς αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, η οποία εγκρίνει 

το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, 

καθ΄οιουδήποτε πρακτικού, η Ε.Δ. συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει μαζί με τις 

ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία στηρίζονται οι ενστάσεις, 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία 

(στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Οι οικονομικοί φορείς που 

υπέβαλαν ενστάσεις ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους 

μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
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ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

(Ν. 3886/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 και 8 του  

Ν. 4412/2016) 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε όλους τους 

Διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στο οικείο στάδιο της διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής 

πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Προσφυγές 

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 12 της ΥΑ Π1/2390/2013 

(Β΄2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». 

Προσφυγές υποβάλλονται κατά των όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της 

Διοίκησης) αλλά και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

με τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης,  υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.  Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της Διακήρυξης και καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 

ολόκληρη η ημέρα. 

Κατά των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, η προδικαστική προσφυγή 

ασκείται εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης 

πράξης ή παράλειψης.  

Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική 

παραδοχή της. 

Οι προσφυγές αυτές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και αποτελούν όρο του 

παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού 

σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση ασφαλιστικών κρίνεται απαράδεκτη. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων που επιλαμβάνεται κατ΄ αναλογική εφαρμογή των 

προβλεπόμενων στο άρθρο του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών  από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει όλα 

τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την 

προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της 

συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως 

η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική 

προσφυγή του αιτούντος. 

Διαδικασία υποβολής προσφυγών 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων υποβάλλει τις προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της Προσφυγής, ένστασης είναι η ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής. 

Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 

σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) του 

Ν. 4412/2016. 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται, μέσω του συστήματος και συγκεκριμένα μέχρι και την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του 

σχετικού πρακτικού σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. 

Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Ε.Δ. και υποβάλλονται μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το 

σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 

που το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε 

περίπτωση αποστολής ταχυδρομικώς ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που 

φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
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Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή 

έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, 

οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ. Η 

Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει και για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 

τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 και της Υ.Α. «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 

1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται. 

 

 ΑΡΘΡΟ 16 – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

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). 

ΑΡΘΡΟ  17 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ -  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ. 

Κριτήριο για την τελική επιλογή ανάδειξης του μειοδότη αποτελεί η χαμηλότερη προσφορά για το 

σύνολο των ομάδων και η συμφωνία της προσφοράς αυτής ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς 

τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους 

των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και στον μειοδότη, στον οποίο αποστέλλεται 

συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο 

κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. Αν δεν 

προσέλθει εντός των προθεσμιών για την ηλεκτρονική προσφορά κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ  18 – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης, καταρτίζεται  από  το Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων η  

σχετική  σύμβαση, που  υπογράφεται και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέλη. Η σύμβαση  

συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  περιλαμβάνει  όλα  τα απαραίτητα 

στοιχεία . Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  εκείνων  της  διακήρυξης  και  

των  τευχών  αυτής , που  έχει  αποδεχθεί  ο  προμηθευτής  με  την  προσφορά  του  ή  με  βάση  την  

έγκριση  για  την  κατάρτισή  της,  με  την  οποία  συμφωνεί  ο ανάδοχος.  Η  σύμβαση  

τροποποιείται , όταν  τούτο  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν  συμφωνήσουν  προς  τούτο  

και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη. Σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης, κατά την μονομερή κρίση 

του Δήμου, για παράταση χρόνου της σύμβασης, συντάσσεται και συνάπτεται συμπληρωματική 

σύμβαση μέγιστου ποσού 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

39/2017 μελέτη και χρόνου σύμφωνα με τα προηγούμενα. Εξυπακούεται ότι κατατίθεται από τον 

ανάδοχο προμηθευτή συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με βάση τα ανωτέρω 

και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες που 

αναφέρονται στην με αριθμ. 39/2017 Μελέτη είναι ενδεικτικές και δύνανται να αναπροσαρμόζονται 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. Επίσης η Υπηρεσία θα προμηθευτεί 

τμηματικά τις ποσότητες που θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια του έτους και όχι κατ’ ανάγκη όλες 

όσες αναφέρονται παραπάνω. 

 

• Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας 

της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

• Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 

υπογράφεται από το Δήμο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό του.  

ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6
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Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα 

συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων 

αυτής. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων 

οργάνων αξιολόγησης. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία 

αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα η 

θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. 

πιστοποιητικά ISO) οφείλουν να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ  19-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα 

ίσο με 90 ημέρες.  

 

ΑΡΘΡΟ  20– ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η  παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες  του Δήμου, σε σημείο  κάθε φορά που 

θα υποδεικνύεται από τη Δημοτική Αρχή και πάντα εντός των ορίων του Δήμου. Κατά την  

παράδοση θα τηρούνται όλες οι διατάξεις και οι κανόνες ασφάλειας. Το πετρέλαιο θέρμανσης 

παραδίδεται στα Δημοτικά κτίρια μετά από υπόδειξη του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.  

ΑΡΘΡΟ  21 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί από τον δήμο. Το 

πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη καθώς και τα λιπαντικά παραλαμβάνονται από τους υπεύθυνους 

των δημοτικών οχημάτων, όπως αυτοί έχουν ορισθεί, από το πρατήριο του συμβαλλομένου 

προμηθευτή. Οι παραλαμβάνοντες ελέγχουν τα προμηθευόμενα είδη σύμφωνα με τα συμβατικά 

τεύχη ως εξής:  

1. Ο προσερχόμενος στο πρατήριο καυσίμων υπεύθυνος παραλαμβάνει το δελτίο αποστολής 

(μηχανογραφημένο). 

2. Επί του δελτίου αποστολής αναγράφει υποχρεωτικά την ένδειξη του χιλιομετρητή.  

3. Χωρίς όλα τα παραπάνω δεν θα γίνεται παραλαβή. 

 

ΆΡΘΡΟ 21– ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Η πληρωμή του προμηθευτή που θα αναδειχθεί θα γίνεται ανά μήνα και στον χρόνο που θα οριστεί 

με την σύμβαση που θα υπογραφεί, μετά από σχετική διαπραγμάτευση των μερών. Τυχόν 

καθυστέρηση εκδόσεως ή εξοφλήσεως του σχετικού χρηματικού εντάλματος του προμηθευτή, δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να επιδράσει στην ομαλή εκτέλεση της προμήθειας εκ μέρους του 

προμηθευτή, επί ποινή καταπτώσεως της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως της σύμβασης και 

αναζητήσεως πάσης άλλης τυχόν ζημίας του Δήμου. Οι πιστώσεις για την πραγματοποίηση των 

πληρωμών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 και 2018. Δεν 

προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται 

με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην 39/2017 μελέτη.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε φορέα χωριστά. 

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την 

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Πειραιά, ο Δήμος εξοφλεί τον 

προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ  22 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η Περίληψη διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  στο ΦΕΚ. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimostrοizinias-methanon.gr και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο εκτός της 

περίπτωσης να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος (έξοδα δήμου). 

 

                   Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη, 

http://www.dimostrοizinias-methanon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6
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1. Τις διατάξεις του άρθρου  221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4441/2016 
(παρ.22 σημείο 49)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010,   

4.  Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Υ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού  

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’),  
5. Τις υπ’ αριθμ. 8 και 9 /2017 αποφάσεις Ο.Ε του δήμου, 
6. Την 73/2017 απόφαση ΔΣ του δήμου και  
7. Τα σχετικά πρακτικά ηλεκτρονικών κληρώσεων 

 
Αναλύει τις απαραίτητες επιτροπές για τον διαγωνισμό. 
Α. Η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 8/2017 
Α.Ο.Ε του δήμου είναι η εξής: 
 

        ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1ο ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2ο  ΣΙΑΓΚΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

3ο  ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
Β. Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 9/2017 Α.Ο.Ε του δήμου 
είναι η εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1ο ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
(ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2ο  ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

3ο  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΗ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
Γ. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθείας έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 
73/2017 απόφαση ΔΣ του δήμου και είναι η εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                  

1ο ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2ο  ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

3ο  ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΗ 
 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2017. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

                 Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

               και Πρόεδρος της Ο.Ε.                                      1.   Βασίλειος Παντελής               

               Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης                                                      2.   Κωνσταντίνος Πατουλιάς 

3.   Δημήτριος Σαμπάνης 

4.   Χρυσούλα Ανδρέου 

5.   Σάββας Αθανασίου 

6.   Σπυρίδων Παπαϊωάννου 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΗΛ-ΣΝ6
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