
 

 

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  14ης  /22-06-2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

 
Αριθμός Απόφασης: 

 
 

130/2016 
 
  

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση όρων δημοπράτησης 
του ηλεκτρονικού δημόσιου ανο-
ικτού διεθνούς μειοδοτικού δια-
γωνισμού με σφραγισμένες προ-
σφορές για την «Προμήθεια 
Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαν- 
τικών» (πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης α-
μόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του 
Δήμου Δράμας, και των νομικών 
του προσώπων, για το έτος 
2017». 

 

     
       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 22ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 8.30 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  του 
αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά από την 23456/17-06-2016 γραπτή 
πρόσκλησή του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.        Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος 
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Ζαχαριάδης Παύλος    
5. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος   
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος 

 
 
 
 

       Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.           
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         Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 23296/16-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών  
Υπηρεσιών  του  Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση όρων δημοπράτησης του 
ηλεκτρονικού δημόσιου  ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για την « Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών » (πετρελαίου  
θέρμανσης, πετρελαίου  κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης,  ελαιολιπαντικών ) του Δήμου 
Δράμας, και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2017, και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά.   

 

Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος αναφέρει  ότι, το ανωτέρω έγγραφο  της  υπηρεσίας, 
έχει όπως παρακάτω: 

 

       «Σας στέλνουμε σχέδιο όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 
- Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης και 
ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων και κίνησης αυτοκινήτων - 
μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών  του Δήμου Δράμας των νομικών του προσώπων και 
επιχειρήσεων (Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, ΔΕΥΑΔ, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΕΚΠΟΤΑ, Πολιτιστικός 
Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους) για το 2017, συνολικού προϋπολογισμού 
1.540.430,60 € χωρίς  ΦΠΑ (1.910.133,94 € με Φ.Π.Α) 
           Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης της περιοχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως 
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για τα ελαιολιπαντικά. 

     Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση  για:  
1) την έγκριση των όρων δημοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισμού για τις ανάγκες 
θέρμανσης των εγκαταστάσεων και κίνησης αυτοκινήτων - μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών  του 
Δήμου Δράμας των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 
1.540.430,60 € χωρίς Φ.Π.Α., (1.910.133,94 € με ΦΠΑ).  
2)   την δυνατότητα μείωσης του ύψους του ποσοστού εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
από 2%  επί της  προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας  (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) σε ποσοστό χαμηλότερο και από 5% για εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  σε ποσοστό χαμηλότερο  
αντίστοιχα  σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014. 
3) τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 
452/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
Παρακαλούμε, για την συζήτηση του θέματος και την έκδοση της σχετικής απόφασή σας.     

 

           CPV:   09134200-9   (πετρέλαιο κίνησης), 09132100-4   (βενζίνη αμόλυβδη), 09135100-5   

(πετρέλαιο θέρμανσης),  

09211000-1   (ελαιολιπαντικά) » 

                                                                                                                                                 

           Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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   ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους της δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου  ανοικτού 

διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές για την «Προμήθεια 
Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών » (πετρελαίου  θέρμανσης, πετρελαίου  κίνησης, 
βενζίνης αμόλυβδης,  ελαιολιπαντικών ) του Δήμου Δράμας, και των νομικών του 
προσώπων, για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  
στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία,  και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

 Περίληψη:  Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου  ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού  για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τη «Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών»    για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών 
του προσώπων και επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, 
εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών 
(1.910.133,94 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2017. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.  

2.  Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.   

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων). 

4.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

7. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την  
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50»  

8. Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), 
που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και το οποίο τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 66 του Ν. 4257/2014.  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υποπαράγραφο ΣΤ20, του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

11. Η 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.)» 

12. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση 
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
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της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το (1) άρθρο 37 του Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 

29/Α/2015), με την (2) παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), 

με το (3) άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), με το (4) άρθρο 3 του 

Ν.4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α/15-04-2016) καθώς και με το (5) άρθρο 2 του Ν..4392/31-05-

2016 (ΦΕΚ 100/Α/2016).  

14. Τις υπ΄ αριθμ. προμελέτες 917/25-05-2016 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 2) 
3434/19-05-2016 της ΔΕΥΑΔ,  3) 730/18-05-2016 της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4) 722/18-05-2016 της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5) 865/27-05-2016 του Πολιτιστικού Οργανισμού 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και 6) 1600/31-05-2016 της ΔΕΚΠΟΤΑ.   

15. Το υπ΄ αριθμ. 21315/03-06-2016 (καύσιμα & ελαιολιπαντικά) έγγραφο της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

16. Τις υπ΄ αριθμ. αποφάσεις ΔΣ 1) 43/2016 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 2) 
145/2016 της ΔΕΥΑΔ, 3) 39/2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
4) 42/2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5) 61/2016 του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και 6) 71/2016 της 
ΔΕΚΠΟΤΑ.   

17. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α. 10.6641.01, 
10.6643, 15.6641.01, 15.6643, 20.6641.01, 20.6641.02, 30.6641.01, 35.6641.01, 
35.6643, 45.6641.01, 50.6641.01 και 50.6641.02 που θα συμπεριληφθούν στον προς 
ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   

18. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΔ με Κ.Α. 54.00.64, 64.00.00 και 
64.08.00 που θα συμπεριληφθεί  στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2017.   

19. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας 
με  Κ.Α. 10/6643, και 60/6643 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   

20. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με  Κ.Α. 10/6643 που θα συμπεριληφθούν στον προς 
ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   

21. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ με  Κ.Α. 64.00.00.0000, 
64.00.00.0001, 64.00.00.0002, 64.00.00.0003, 64.00.00.0004 και 64.00.00.0005 που θα 
συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   

22. Την υπ΄ αριθμ. 307/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί έγκριση προμήθειας 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2017.  

23. Την  000/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 
δημοπράτησης.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
   
         Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» που 
συμπεριλαμβάνει  πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης,  βενζίνη αμόλυβδη και 
ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού  1.910.133,94 € συμπεριλαμβανόμενου 
τον ΦΠΑ (1.540.430,60 € χωρίς ΦΠΑ),  για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, της 
ΔΕΥΑΔ, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
της ΔΕΚΠΟΤΑ και του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
για το έτος 2017  και συγκεκριμένα:   
  
Δήμου Δράμας  (χωρίς ΦΠΑ) 
Καύσιμα                     --  591.180,00 €     
Ελαιολιπαντικά                     --    
25.518,10 € 
 
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας  (χωρίς ΦΠΑ)   
Καύσιμα                --  132.500,00 €  
 
ΔΕΥΑΔ   (χωρίς ΦΠΑ) 
Καύσιμα                  --    
49.310,00 €  
 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (χωρίς ΦΠΑ)     
Καύσιμα            --  383.500,00 €  
 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   (χωρίς ΦΠΑ)     
Καύσιμα            --  334.920,00 €  
 
ΔΕΚΠΟΤΑ  (χωρίς ΦΠΑ) 
Καύσιμα         --    15.022,50 € 
               
Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  (χωρίς ΦΠΑ) 
Καύσιμα         --      8.480,00 € 
 
Σύνολο δαπάνης χωρίς ΦΠΑ         
1.540.430,60 € 
 
CPV:    09134200-9   (πετρέλαιο κίνησης)            
 09132100-4  (βενζίνη αμόλυβδη)           
 09135100-5  (πετρέλαιο θέρμανσης)          

09211000-1  (ελαιολιπαντικά)              
  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από 
ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης για τα  καύσιμα   με το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης της περιοχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα 
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όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή για τα ελαιολιπαντικά. 

 Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται δέσμευση του 
Δήμου, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων να καταβάλλει  το συνολικό 
ποσό στον ανάδοχο.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία, για 
περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  
ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.  
  
 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 
Άρθρο 1ο     Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού  
Άρθρο 2ο     Δικαιούμενη Συμμετοχής – Περιεχόμενα Προσφορών   
Άρθρο 3ο     Τρόπος υποβολής προσφορών  
Άρθρο 4ο     Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Άρθρο 5ο     Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Άρθρο 6ο     Τιμή προσφοράς 
Άρθρο 7ο    Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 8ο     Εγγυήσεις 
Άρθρο 9ο     Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Άρθρο 10ο   Ενστάσεις – Προσφυγές 
Άρθρο 11ο   Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  
Άρθρο 12ο   Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωμή 
Άρθρο 13ο   Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις  
Άρθρο 14ο    Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία 
Άρθρο 15ο  Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας 

Άρθρο 16ο   Πληροφορίες  
Άρθρο 17ο  Δημοσιεύσεις 
 
 

Υπηρεσία 
Επίσημων 

Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στον 

Τύπο 
1. 2 Εφημερίδες 

Πανελλήνιας 
Κυκλοφορίας 

2. 1 Εβδομαδιαία 
Τοπική 

3. 2 Ημερήσιες 
Τοπικές 

4. Ιστοσελίδα του 
Δήμου 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στο 

Τεύχος 
Διακηρύξεων 

Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ) 

Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη 
Σε ΕΥΡΩ 
 (με ΦΠΑ) 

--- --- --- 1.910.133,94 € 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  
Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού  

   
Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού  
  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  Τα ποσά που αναφέρονται στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης δεν δεσμεύουν το Δήμο, τα νομικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις του όσον αφορά στη διάθεση τους.  Η διάθεση και κατανομή των 
αναφερόμενων ποσών του προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών, είναι 
ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους, οι οποίες θα 
εμφανιστούν κατά το χρονικό διάστημα 2017 και μόνο μέχρι εξάντλησης τους. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ 60/07.  
 

Διαδικτυακός τόπος 
υποβολής προσφοράς 

Ημερομηνία ανάρτησης 
της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή    πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
00-00-2016 

10:00  

 
00-00-2016 

17:00  

  
Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 
__________  ____ __________ 2016 και έχει λάβει τον συστημικό αριθμό 00000 

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 
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Δικαιούμενοι συμμετοχής - Περιεχόμενα προσφορών 

 
Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 
 1).  Φυσικά Πρόσωπα  (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 
 2).  Νομικά Πρόσωπα (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 3).  Συνεταιρισμοί 
 4).  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες 

έχουν ως   αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό 
προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση  

 5).  Κοινοπραξίες προμηθευτών 

 

Β. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
 
    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
  
1. Οι οικονομικοί φορείς,  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 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
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.  
 
3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι την __________ 00 
___________ 2016. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία 
αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

Γ. Περιεχόμενα Προσφορών  
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου 
.pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω. 

 

Η παράλειψη προσκόμισης ή η μη προσήκουσα προσκόμιση κάποιου 
από τα παρακάτω δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος.  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά»  και  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 

1. 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, οι προσφέροντες υποβάλουν εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το Ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 
1). Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τραπέζης 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ.  
 

2).  Κατά περίπτωση:  
 
            2.1) Οι Έλληνες Πολίτες – Φυσικά Πρόσωπα  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια 
ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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   Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  

 
           2.2) Οι Αλλοδαποί – Φυσικά Πρόσωπα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 
εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

   
2.3) Τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπή ή αλλοδαπά)  

 
      Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού  

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή 
υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  
Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις 
των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ 
ή Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού, κλπ. 
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 
τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  
επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που 
προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
            2.4) Οι Συνεταιρισμοί   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.  

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 
43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού   

 
            2.5) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών 
των μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν 
για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική 
νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 
 
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνων δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 
τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από 
οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  
 
Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών». Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η 
ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
Τα δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από 
νόμιμη (επίσημη) μετάφραση. 
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 2.6) Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  
Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  
Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  
νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  
αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 

 
   2.7)  Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν 

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

 
           2.8)  Άδεια λειτουργίας πρατηρίου  
        

  2.9)  Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να      προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, 
τις ακόλουθες  Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986:  

  

  ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

  ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς  του Δημοσίου, 
των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

  ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην 
εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων 
της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει 
υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δημόσιο  

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι 
μικρότερος από τον ζητούμενο, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις 
της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που 
αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει. 

 αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους 
οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό. 

 η ποιότητα των καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη 
βενζίνη) είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και σε καμιά 
περίπτωση δεν θα υπάρχουν ακαθαρσίες, χρώματα ή άλλα ξένα στοιχεία.   
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 Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά είναι σύμφωνα με της τεχνικής 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση για προμηθευτές εκτός Δράμας  
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής λειτουργεί υποκατάστημα στη πόλη 

της Δράμας μαζί με την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος  
 

ή 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν λειτουργεί 
υποκατάστημα στην πόλη της Δράμας θα πρέπει να δηλώσει ότι πριν από 
την υπογραφή της σύμβασης θα λειτουργήσει υποκατάστημα. Σε αντίθετη 
περίπτωση  θα κηρυχτεί έκπτωτος, 

 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή 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. (Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).   

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο 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.   

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική 
προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 
διαγωνισμού. 
 
2. Τεχνική προσφορά  
 
      Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
      Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

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.  
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Εφόσον οι 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.  

 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συμμόρφωση ως προς τους 
όρους της διακήρυξης, της 
μελέτης, των τεχνικών 
προδιαγραφών, της 
τεχνικής έκθεσης, της 
γενικής και ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων 
και του τιμολογίου μελέτης,   

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 
3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Για τα καύσιμα: 
 
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) 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο 
υπό προμήθεια είδος. 
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
Τιμές αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: = 1,06 
Τιμές αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 1,25 
Τιμές αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη: = 1,41 
 

 Προσοχή – σε περίπτωση που το τέταρτο δεκαδικό της τιμής 
προσφοράς είναι 5 και άνω, τότε το τρίτο δεκαδικό θα πρέπει να 

στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.  
(π.χ. Αν η τιμή προσφοράς είναι 1,0328 € μετά την έκπτωση τότε θα 

πρέπει να στρογγυλοποιηθεί σε 1,033 € και ΟΧΙ σε 1,032 €) 
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Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για 
να αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική 
τιμή πώλησης. 

 
Για τα λιπαντικά: 

 
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή μονάδος, που 
προσφέρουν για 
έκαστο είδος. 
 

 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι 
τιμές μονάδος, έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 
του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα παραγόμενα από το 
σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σε μορφή 
pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης ή η τιμή 
μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία συμμετέχει. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της 
οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου 
οικονομικής προσφοράς, υπερισχύει το παραγόμενο από το σύστημα. 

 
 (Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία, περισσότερες ή όλες 
τις ομάδες των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στον πίνακα της 

Παράδειγμα: 

 

 Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη Διακήρυξη) 5% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,14 - (1,14 x 0,05) = 1,083 

Παράδειγμα: 

 

Ο συμμετέχων έχει προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος (προ Φ.Π.Α.) για 
κάθε είδος (όπως ακριβώς ζητείτε από τη διακήρυξη) για την Ομάδα 8 – 
Ελαιολιπαντικά. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 
του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει 
ως άθροισμα (προ Φ.Π.Α) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των 
ποσοτήτων. 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

μελέτης της παρούσας διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα 
αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε 
ομάδα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

 
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν 

και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 
Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΠΔ 60/07 και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 
11 της ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά»  

 β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως: 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής).  

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

 
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές 
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς 
υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) 
στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία 
του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» 
που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική 
συμμετοχής, καταστατικά, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
Όταν τα δικαιολογητικά/στοιχεία υπογράφονται από τον ίδιο τον 
προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

7. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή 
στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς. 

8. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει 
να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από 
τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα: 
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 
από την παρούσα διακήρυξη.  

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες 
σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική 
τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

9. 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. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. 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. 
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Για τα ελαιολιπαντικά για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη 
τιμή ανά ομάδα οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην μελέτη την προσφερόμενη τιμή 
δίπλα σε κάθε είδος της ομάδας, καθώς και το σύνολο της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ, 
το ποσό του οποίου πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο ποσό (μερικού 
συνόλου) της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς  του 
συστήματος. 
 
Για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη), 
για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, την ημέρα παράδοσης όπως 
αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως 
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες πρέπει να 
συμπληρώσουν στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην 
μελέτη το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κάθε ομάδας, την 
προσφερόμενη τιμή χωρίς το ΦΠΑ, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης, το ποσό του 
οποίου πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο ποσό (μερικού συνόλου) της 
ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς  του συστήματος. 

 

10. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά 
σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της 
οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής 
ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

12. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο 
των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων 
της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 
74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  

13. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά 
σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση 
ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

14. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση - 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

προσφυγή όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

15. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 

16. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια 
τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε 
μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

17. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

18. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 

19. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η 
προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

20. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία 
εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό 
του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από 
τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την 
οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 
 

Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα 
μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο 
σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του διαγωνισμού (Επιτροπή 
Αποσφράγισης Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον Δήμο Δράμας, δηλ. 
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στις 00/00/2016 και ώρα 10:00 π.μ. από τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως 
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
- Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

β. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους 
ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή 
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η 
επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την 
ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής 
Προσφοράς». 

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση 
όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών 
- τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους 
συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα 
ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία 
τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του Δήμου Δράμας, 
μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από 
το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, 
για παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
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συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί 
ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες 
διευκρινίσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης 
δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές 
ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες. 

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και 
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος 
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά 
αποφασίζει. (άρθρο 11 της Διακήρυξης ). 

ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό 
αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης 
απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές 
προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη 
αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν  

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική 
Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, 
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων 
(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση 
της πράξης και της αιτιολογίας αυτής (άρθρο 10 της Διακήρυξης). 

ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - 
τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση 
του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους 
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, 
αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για 
την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 
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ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης 
Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου 
Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

ιβ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται 
έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται 
με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με 
πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί 
της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο 
υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης. 

ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την 
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, 
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

ΑΡΘΡΟ  6ο 
Τιμή προσφοράς 

 
Το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από 
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας  ή τον αρμόδιο  φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τα ελαιολιπαντικά. 

 
     Όλες οι τιμές των προσφορών (μονάδας και ποσοστού έκπτωσης) θα είναι 

υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν: 

  Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.) και τις νόμιμες 
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

 Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. 
Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η 
συνολική τιμή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια 
της ισχύος προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπει η διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το 
οποίο επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους 
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δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος, τα Νομικά Πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτού δεν 
υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι 
απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα  γεγονότα ή 
μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος 
και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
ή δε δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο 
διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

   Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 
ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά 
τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, φόροι, τέλη και η δαπάνη για τις 
ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιμή της 
προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο  μέχρι και την οριστική παραλαβή 
της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε  
αξίωση του αναδόχου πέραν  της  τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό 
(%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το 
Δήμο, τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις τού.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

          Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
Α. Εγγύηση Συμμετοχής  
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Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού  να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 1% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, 
παρ.1α του Ν.4281/2014) και θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης.   

Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων το ποσό για κάθε ομάδα 
διαμορφώνεται ως εξής 

 

                                      Ομάδα 
         Είδος 

Προμήθειας 
  Εγγυητική 
Επιστολή 1% 

Ομάδα 1     --  Δήμος Δράμας   
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
1.908,00 

Ομάδα 2     --  Δήμος Δράμας   Πετρέλαιο Κίνησης 3.750,00 

Ομάδα 3     --  Δήμος Δράμας   Βενζίνη Αμόλυβδη 253,80 

Ομάδα 4    --  Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας   
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
1.325,00 

Ομάδα 5    --  ΔΕΥΑΔ   
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
84,80 

Ομάδα 6    --  ΔΕΥΑΔ Πετρέλαιο Κίνησης 225,00 

Ομάδα 7   --  ΔΕΥΑΔ Βενζίνη Αμόλυβδη 183,30 

Ομάδα 8    --  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
3.710,00 

Ομάδα 9    --  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο Κίνησης 125,00 

Ομάδα 10   --  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
3.180,00 

Ομάδα 11   --  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Βενζίνη Αμόλυβδη 169,20 

Ομάδα 12   --  ΔΕΚΠΟΤΑ 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
31,80 

Ομάδα 13   --  ΔΕΚΠΟΤΑ Πετρέλαιο Κίνησης 5,63 

Ομάδα 14   --  ΔΕΚΠΟΤΑ Βενζίνη Αμόλυβδη 112,80 

Ομάδα 15   --  Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
84,80 

Ομάδα 16   --  Δήμος Δράμας Ελαιολιπαντικά  255,18 

 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή 
περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

 
Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 
i.      η ημερομηνία έκδοσης 
ii. ο εκδότης 
iii. ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(Δήμος Δράμας) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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iv. ο αριθμός της εγγύησης 
v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
vi. η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
vii. η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 
viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί 

το 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 τρεις (3) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να 
έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 150 ημέρες)  και 
επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε , με την 
κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση 
της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας 
του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 
γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης . 

xiii. Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα 
ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε 
λαμβάνονται υπόψη 
 

 
-Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή της ανάθεσης.  

 
             B. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β 
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του Ν.4281/2014).  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 
   Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή 
με απόφαση μας.    
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
Η ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
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 10ο 

Ενστάσεις – Προσφυγές  
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας 
του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια και 
Αξιολόγηση του Διαγωνισμού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
αντιστοίχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το 
αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
       Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές 
προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) 
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της 

../Application%20Data/Microsoft/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ%20-%20ΟΧΗΜΑ%204%20x%204/11389_93ar26.doc
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ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α 51) μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή.  
       Κατά το άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να καταθέσει 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις 
της προδικαστικής προσφυγής. 
      Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, 
καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών 
ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα 
ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της 
αιτήσεως.  

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 της Υ.Α.  Π1/2390/2013 ( ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13 ) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf  το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων 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. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του ΠΔ 394/1996 (περί 
κανονισμού προμηθειών), όπως ισχύει τροποποιημένη, από την διάταξη του άρθρου 
35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ  202/Α/2005) και την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 
του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, κατά 
τη διαδικασία διαγωνισμού προμηθειών Ελληνικού Δημοσίου και των ΝΠΔΔ (δηλ. 
και των ΟΤΑ α΄ βαθμού), προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 
υπό προμήθειας είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι κάτω των χιλίων 
(1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Για τον εν λόγω διαγωνισμό σε περίπτωση ένστασης οφείλεται να 
προσκομιστεί παράβολο ποσού ίσου με χίλια ευρώ (1.000,00 €) υπέρ του Δήμου 
Δράμας. 
    Όσον αφορά στην κατάθεση του σχετικού παραβόλου, αυτό υποβάλλεται από τους 
πιστοποιημένους Οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf 
προσκομιζόμενο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 
παράβολου» ΠΟΛ 1163/3-7-13( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  

 
Ο προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός της ανωτέρω 
τασσόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση 
εκτέλεσης της συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε 
ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί 
ο επόμενος. 

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή 
νομιμοτόκως κάθε τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος μέχρι το χρόνο της 
έκπτωσης και καταλογίζεται στον προμηθευτή κάθε θετική και αποθεματική ζημία του 
φορέως της προμήθειας από την καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής, καθώς και κάθε 
επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο Δήμος για την πραγματοποίηση 
της προμήθειας. Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη 
διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση της κάθε ομάδας αποστέλλεται 
ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, 
η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους 
όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του 
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.    

Επισημαίνεται, εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται στην μελέτη και 
συγκεκριμένα στο ενδεικτικό προϋπολογισμό αναλυτικά – ξεχωριστά για το Δήμο και 
κάθε νομικό πρόσωπο και επιχείρηση, με σκοπό μετά την ανάδειξη προμηθευτών – 
χορηγητών, θα υπογραφτούν ξεχωριστές συμβάσεις με τον Δήμο Δράμας, τη 
ΔΕΥΑΔ, την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την ΔΕΚΠΟΤΑ, τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους καθώς και το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας.  

  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.   
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.   
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.   
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

  
Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   καύσιμα 

και ελαιολιπαντικά που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  
όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα 
είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης, την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία  και ότι είναι κατάλληλα από 
κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  

Ο Δήμος Δράμας, το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας, η ΔΕΥΑΔ, η 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ΔΕΚΠΟΤΑ και ο Πολιτιστικός Οργανισμός 
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Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 
ασκήσουν όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από 
αίτηση του Δήμου Δράμας, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτού κάθε 
είδος άμεσα αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι 
δαπάνες θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει με κλήρωση, 
παρουσία των διαγωνιζομένων με τις ίσες προσφορές.   
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο.  

Τέλος, η έκπτωση προμηθευτή επάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του 
Δημοσίου επί διετία. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωμή 

  
1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των ειδών   
  
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη  σύμφωνα με την επιθυμία 
του Δήμου Δράμας, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας,   της ΔΕΥΑΔ, της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους.  
 
Προσοχή:  O Δήμος Δράμας, το ΝΠΔΔ, η ΔΕΥΑΔ, η Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, η ΔΕΚΠΟΤΑ και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους δεν διαθέτουν κεντρικές δεξαμενές αποθήκευση 
καυσίμων (θέρμανσης, diesel, αμόλυβδη).  

 
2.   Παραλαβή των ειδών   

 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις 

και τα κτίρια του Δήμου Δράμας, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας,   της ΔΕΥΑΔ, της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), 
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης), της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο 
Δήμος Δράμας, το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας, η ΔΕΥΑΔ, η Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η 
ΔΕΚΠΟΤΑ και ο Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων  ή των ελαιολιπαντικών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας να εφοδιάσει την συγκεκριμένη υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
καυσίμων. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα 
γίνεται από σημεία που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Δράμας. Οι 
παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Δήμο Δράμας και από την 
εκάστοτε υπηρεσία. 
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Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες 
ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα 
γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, των νομικών του προσώπων και 
επιχειρήσεων, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι 
εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους.    
     Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη 
σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων 
απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις), εφόσον, 
βάσει των αναγκών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, κρίνεται 
ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης 
ποσότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο 
αυτό από τον Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτού.  

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η 
αντίστοιχη υπηρεσία και οανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των 
οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα 
οχήματα.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του 
Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται 
με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την 
τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την 
εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τον συγκεκριμένο φορέα ή υπηρεσία με την 
παραγγελθείσα ποσότητα..  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω 
προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης κατά ένα τρίμηνο, ύστερα από 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την 
υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της 
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  Η παραλαβή των ειδών γίνεται από 
την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών.   Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και κατά  τη διαδικασία της παραλαβής των προϊόντων 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής.  
  
3.  Τρόπος πληρωμής  
  

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην 
υπηρεσία των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   
Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του 
αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.   
  
Προσοχή: Όλα τα τιμολόγια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και 

βενζίνη αμόλυβδη)  θα συνοδεύονται από δελτίο πιστοποίησης τιμών 
καυσίμων (μέση τιμή καυσίμων) το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου 
& Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας του Νομού Δράμας 
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Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο  

του διαγωνισμού,  τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν 
επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η τιμή προσφοράς που θα δοθεί για τα καύσιμα θα είναι με το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα  όπως ισχύει κάθε 
φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  ενώ για τα υπόλοιπα είδη (ελαιολιπαντικά) η 
ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν 
είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις  

 
Αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την ημέρα που θα προσκληθεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση, καταθέτοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε προηγούμενη ενότητα. Σε περίπτωση που αρνηθεί ή 
δυστροπήσει θα κηρυχθεί έκπτωτος.  

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται 
με απόφασή του φορέα, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση επιτροπής η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο να δώσει εξηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 
του Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις:  
  
         Α)  Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης στο διαγωνισμό εγγύηση 
συμμετοχής.  
 

Β)  Προμήθεια του είδους σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές 
που έλαβαν μέρος διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση είτε με 
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07.  
Κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που θα προκληθεί στο δημόσιο ή τυχόν διαφέρον 
που θα          προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια 
των ειδών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.  
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με 
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
 
Γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των 
προμηθειών των     φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2286/1995.  
 
Δ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με 10% της αξίας των υλικών 
για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει 
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  
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Ε) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 
από τη σύμβαση προμηθευτή είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, 
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής.  

 
Άρθρο 14ο 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Δράμας.  
 

 ΑΡΘΡΟ 15ο  
Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας 

  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν 
υπόψη τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού,  λόγω του ύψους της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης,   υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Πληροφορίες  

   
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 
& 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 Δράμα  από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, 
τηλέφωνο: 2521-350630, e-mail mmeli@dimosdramas.gr  και FAX: 25213-50748. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

Δημοσιεύσεις   
  

     Η περίληψη της διακήρυξης ή η διακήρυξη θα δημοσιευτεί ή θα αναρτηθεί 
στο/στον/στην: 

 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Τ.Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)  

 Ελληνικό Τύπο  (σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιες, σε μια (1) 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες)  

 Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 http://www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ) 

 http://www.dimosdramas.gr του Δήμου Δράμας 

 https://diavgeia.gov.gr (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

 Επιμελητήριο Δράμας 
                                                                                       

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosdramas.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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Τα έξοδα δημοσίευσης (πρώτης και επαναληπτικής) βαρύνουν τους αναδόχους 
αναλογικά (παρ. 3, άρθρο 4 του Ν.3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του 
Ν. 3801/09) 

 
        Δράμα,  00 Ιουνίου 2016  
 
   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          
             O Προϊστάμενος του                                                      Η Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης    Τμήματος Προμηθειών                                                        
Οικονομικών Υπηρεσιών                   

           
 
             Μιλτιάδης Μελιάδης                                                        Ευαγγελία Ζιούτη  
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α       «Α» 
  

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  
Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  
Κατάστημα________________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:   ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  
             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    
             66100 Δράμα   
   
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ __________ 1 υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

___________________, ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) 

___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  

______________________, ΑΦΜ ____________________ (διεύθυνση) 

_____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 

προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________2          
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / 

ημερομηνία)___________διακήρυξη «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & 

Ελαιολιπαντικών» έτους 2017 (Αρ. ομάδας _________),3 της/του (αναθέτουσας 

αρχής/αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης 

για το/α τμήμα/τα (την/των ομάδα/δών) _____________4  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 

της  
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση σας.  
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  _____________5 (τουλάχιστον 150 ημέρες από την 

επόμενη του διαγωνισμού)  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση 

της προσφοράς, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της6.  
 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε7.  
   
        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
  
 1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
3 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
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4 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα, συμπληρώνεται ο αύξων 
αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014). 
6 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
7 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 

 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  
Κατάστημα________________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 
Προς:   
 

Δήμο 

Δράμα 

 

Βερμίου 2 

&  

   1ης 

Ιουλίου 

66100 

Δράμα 

Νομικό 

Πρόσωπο 

Δήμου 

Δράμας 

 

Διοικητηρί

ου 11 

66100 

Δράμα 

Σχολική 

Επιτροπή 

Δευτεροβ

άθμιας 

Εκπαίδευ

σης 

 

Παλαιό 

Δημαρχείο  

Πλατεία 

Ελευθερία

ς 

66100 

Δράμα 

Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβά

θμιας 

Εκπαίδευ

σης 

 

Παλαιό 

Δημαρχείο  

Πλατεία 

Ελευθερία

ς 

66100 

Δράμα 

Δημοτική 

Επιχείρησ

η 

Ύδρευση

ς – 

Αποχέτευ

σης 

Δράμας 

(ΔΕΥΑΔ) 

 

19ης Μαΐου 

2 

66100 

Δράμα  

Πολιτιστικ

ό 

Οργανισμ

ό – 

Φεστιβάλ 

Ταινιών 

Μικρού 

Μήκους 

 

Βεργίνας 

218 

66100 

Δράμα 

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Κοινωνικής, 

Πολιτιστικής 

& 

Τουριστικής 

Ανάπτυξης 

(ΔΕΚΠΟΤΑ) 

 

Πατριάρχου  

Διονυσίου 

Τ.Θ. 23 

66100 Δράμα 

  
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ 
____________€ 
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ __________ 1 υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
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___________________, ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) 

___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  

______________________, ΑΦΜ ____________________ (διεύθυνση) 

_____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 

προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) 

___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των (της/των ομάδα/δών) __________3 της 

σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξης 

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» έτους 2017 (Αρ. ομάδας 

_____)  της/του (αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα). 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.  

   
        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των 
για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 

που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.: Μ. Μελιάδης 
Τηλ.: 2521350-630 
Fax:  2521350-748 
E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr                                                                

 
ΜΕΛΕΤΗ   

 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών  

 
για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων & 

Επιχειρήσεων  

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

  
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ):     1.540.430,60 € 

Φ.Π.Α. (24%):       369.703,34  € 

Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ):        1.910.133,94  € 
 
Τρόπος Εκτέλεσης:   Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός   
                                                               

 
1. Τεχνική Έκθεση  

2. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

4. Οικονομικές Προσφορές    
 
 

00 Ιουνίου 2016 
 
 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.: Μ. Μελιάδης 
Τηλ.: 2521350-630 
Fax:  2521350-748 
E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων 
1. Πετρελαίου κίνησης 
2. Πετρελαίου θέρμανσης 
3. Βενζίνης αμόλυβδης (95 RON) 
4. AD-BLUE  (ενισχυτικό καυσίμου πετρελαιοκινητήρων τεχνολογίας EURO IV) 
5. Ελαιολιπαντικών  

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένου 
οίκου, ευρέως διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στην 
Ελληνική.  

 
για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και 
Επιχειρήσεων που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη  λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου 
Δράμας, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, της ΔΕΥΑΔ, της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους, συνολικού προϋπολογισμού 1.910.133,94 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη.   

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη του / της: 
1. Δήμου Δράμας 

 πετρέλαιο θέρμανσης 

 πετρέλαιο κίνησης  

 βενζίνη αμόλυβδη  

 ελαιολιπαντικά  
2. Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας  

 πετρέλαιο θέρμανσης 
3. ΔΕΥΑΔ 

 πετρέλαιο θέρμανσης  

 πετρέλαιο κίνησης  

 βενζίνη αμόλυβδη 
4. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 πετρέλαιο θέρμανσης  

 πετρέλαιο κίνησης  
5. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
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 πετρέλαιο θέρμανσης  

 βενζίνη αμόλυβδη 
6. ΔΕΚΠΟΤΑ 

 πετρέλαιο θέρμανσης  

 πετρέλαιο κίνησης  

 βενζίνη αμόλυβδη  
7. Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

 πετρέλαιο θέρμανσης 
 

Στις 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
κυρωθείσα με τον  
 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία 
ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών 
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) 
πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες 
των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται 
εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 
καταργείται». 

Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ - Υ.Α. 11389/93 – Φ.Ε.Κ.185/Β’/1993). 

Συνεπώς, ο Δήμος πλέον, ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση 
κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών για την κάλυψη τόσο 
των δικών του αναγκών όσο και των αναγκών των Νομικών του Προσώπων και 
Επιχειρήσεων.  

 
Α. Για τον Δήμο Δράμας: 
 
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 21315/03-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ο προϋπολογισμός για την προμήθεια καυσίμων 
(πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και ελαιολιπαντικών από 01-01-2017 έως και 
31-12-2017 ανέρχονται στο ποσό των 528.113,64 € (496.471,20 € για καύσιμα και 
31.642,44 € για ελαιολιπαντικά),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (425.898,10 € χωρίς 
ΦΠΑ).  

Επίσης, ο προϋπολογισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από  01-01-
2017 έως και 31-12-2017 ανέρχεται στο ποσό του 236.592,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ (190.800,00 € χωρίς ΦΠΑ) .  

Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του Δήμου Δράμας  για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα βαρύνεται συνολικά με το ποσό των 764.705,64 € συμπεριλαμβανομένου τον 
ΦΠΑ (616.698,10 € χωρίς ΦΠΑ). 

Οι δαπάνες που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως και 31-12-
2017 θα προβλεφθούν και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2017.  
 

Β. Για το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας: 

 
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 917/25-05-2016 έγγραφο του ΝΠΔΔ ο 

προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων που θα καλύψει τις ανάγκες του φορέα από 
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01-01-2017 έως και 31-12-2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 164.300,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (132.500,00 € χωρίς ΦΠΑ).  

Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ του 
οικονομικού έτους 2017. 

 
Γ. Για την ΔΕΥΑΔ: 
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3434/19-05-2016 έγγραφο της ΔΕΥΑΔ ο 

προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων που θα καλύψει τις ανάγκες του φορέα από 
01-01-2017 έως και 31-12-2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 61.144,40 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (49.310,00 € χωρίς ΦΠΑ). 

Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΔ του 
οικονομικού έτους 2017. 
 

Δ. Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 
 

     Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 730/18-05-2016 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων 
που θα καλύψει τις ανάγκες της σχολική επιτροπής από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 475.540,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(383.500,00 € χωρίς ΦΠΑ).  

Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΣΕΠΕ του 
οικονομικού έτους 2017.  
 

Ε. Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 
 

     Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 722/18-05-2016 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων 
που θα καλύψει τις ανάγκες της σχολική επιτροπής από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 415.300,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(334.920,00 € χωρίς ΦΠΑ).  

Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΣΕΔΕ του 
οικονομικού έτους 2017. 

  
ΣΤ. Για την ΔΕΚΠΟΤΑ: 

 
     Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1600/31-05-2016 έγγραφο της ΔΕΚΠΟΤΑ 

ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων που θα καλύψει τις ανάγκες του φορέα 
από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.627,90 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (15.022,50 € χωρίς ΦΠΑ).  

Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΚΠΟΤΑ του 
οικονομικού έτους 2017. 

 
Ζ. Για τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους: 

 
     Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 865/27-05-2016 έγγραφο του 

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων που θα καλύψει τις ανάγκες 
του φορέα από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
10.515,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (8.480,00 € χωρίς ΦΠΑ).  

Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΠΟΦΤΜΜ του 
οικονομικού έτους 2017. 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων αυτού 
ανέρχεται στο ποσόν των 1.910.133,94 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) 
και αναλύεται σχηματικά ως εξής:  
 

Η σύναψη σύμβασης προμήθειας καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες 
του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων αυτού θα λάβει χώρα μετά από 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης 
για τα πετρελαιοειδή  θα είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στη 
μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή 
τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  ενώ για 
τα υπόλοιπα είδη (ελαιολιπαντικά) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) 
που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι 
τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  

 
       Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για μία, 
περισσότερες ή όλες τις ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων της 
κάθε ομάδας (σύμφωνα με την μελέτης της παρούσας διακήρυξης) επί ποινή 
αποκλεισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για ορισμένα μόνο είδη ή μέρος της 
ποσότητας μίας ομάδας. 
      Ο Δήμος, τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτού δεν υποχρεούνται σε 
καμία περίπτωση να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Επίσης, θα υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους 
του άλλου είδους.   Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
ανταποκριθεί.  

 

Φορέας Προϋπολογισμός  
ΦΠΑ 24% Σύνολο με 

ΦΠΑ 

Δήμος Δράμας 

 Καύσιμα 

 Ελαιολιπαντικά 
591.180,00 

25.518,10 
141.883,20 

6.124,34 
733.063,20 

31.642,44 

Νομικό Πρόσωπο Δήμου 
Δράμας 132.500,00 

31.800.00 164.300.00 

ΔΕΥΑΔ 49.310,00 11.834,40 61.144,40 

Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

383.500,00 92.040,00 475.540,00 

Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

334.920,00 80.380,80 415.300,80 

ΔΕΚΠΟΤΑ 15.022,50 3.605,40 18.627,90 

Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 8.480,00 2.035,20 10.515,20 

Σύνολο  1.540.430,60 369.703,34 1.910.133,94 

      

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). 

Επίσης : 
α)   Το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε   παραφίνη.  
β)  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις 

από νερό και  φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με 
πετρέλαιο θέρμανσης. 

γ)  Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)  
 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 
 
Τονίζεται ότι ο Δήμος Δράμας, τα νομικά πρόσωπα και Επιχειρήσεις του διατηρούν 
το δικαίωμα να αποστείλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η 
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους. 

 
      Οι συμβάσεις προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών που θα υπογραφούν 
ανάμεσα στο Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτού και τον 
προμηθευτή ή τους προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα λήγουν 
στις 31-12-2017, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουνε παραδοθεί οι 
απαιτούμενες ποσότητες των ειδών. 

 
Δράμα, 00 / 00 / 2016 

 
                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          
             O Προϊστάμενος του                                                      Η Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης    Τμήματος Προμηθειών                                                        
Οικονομικών Υπηρεσιών                   

           
 
             Μιλτιάδης Μελιάδης                                                        Ευαγγελία Ζιούτη  
 

____________ 
Η προϊσταμένη του   

Τμήματος Διαχείρισης και 
Συντήρησης Οχημάτων            

 
 

              Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και    
Ανακύκλωσης     

 

Βαφειάδου Βασιλική 
 

          Μαυρίδης Δημήτριος 
     Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

                                                 με βαθμό Β 
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

Πληρ.: Μ. Μελιάδης 
Τηλ.: 2521350-630 
Fax:  2521350-748 
E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr  

 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση Προμήθεια Καυσίμων & 
Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων 
και Επιχειρήσεων αυτού για το οικονομικό έτος 2017 και πιο συγκεκριμένα για τους 
:  
 
α)  Δήμο Δράμας  
β)  Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας 
γ)  ΔΕΥΑΔ 
δ)  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ε)  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στ) ΔΕΚΠΟΤΑ 
ζ)  Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  
 
Προμηθευτής εφεξής θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την 
διαδικασία του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας.  
Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, των 
Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του, χωρίς οι φορείς να υποχρεούνται να 
προμηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους.    
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.910.133,94 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται 
από : 

 
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.  
2.  Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.   
3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων),   όπως αναδιατυπώθηκε με το Ν.  3536/2007.  
4.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου 
τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

7. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ανάπτυξη , την  αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση 
οδηγίας 2009/50»  

8. Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και το 
οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014.  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ20, του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85/Α/2014) 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

11. Η 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.)» 

12. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το (1) άρθρο 

37 του Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015), με την (2) παρ. 1 του άρθρου 5 του 

Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), με το (3) άρθρο 93 του Ν.4368/2016 

(ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), με το (4) άρθρο 3 του Ν.4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α/15-04-

2016) καθώς και με το (5) άρθρο 2 του Ν..4392/31-05-2016 (ΦΕΚ 100/Α/2016).  

14. Τις υπ΄ αριθμ. προμελέτες 917/25-05-2016 του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, 2) 3434/19-05-2016 της ΔΕΥΑΔ,  3) 730/18-05-2016 της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4) 722/18-05-2016 της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5) 865/27-05-2016 του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και 6) 1600/31-05-2016 
της ΔΕΚΠΟΤΑ.   

15. Το υπ΄ αριθμ. 21315/03-06-2016 (καύσιμα & ελαιολιπαντικά) έγγραφο της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

16. Τις υπ΄ αριθμ. αποφάσεις ΔΣ 1) 43/2016 του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, 2) 145/2016 της ΔΕΥΑΔ, 3) 39/2016 της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 4) 42/2016 της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5) 61/2016 του Πολιτιστικού Οργανισμού 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και 6) 71/2016 της ΔΕΚΠΟΤΑ.   

17. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α. 
10.6641.01, 10.6643, 15.6641.01, 15.6643, 20.6641.01, 20.6641.02, 
30.6641.01, 35.6641.01, 35.6643, 45.6641.01, 50.6641.01 και 50.6641.02 που 
θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2017.   

18. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΔ με Κ.Α. 54.00.64, 
64.00.00 και 64.08.00 που θα συμπεριληφθεί  στον προς ψήφιση 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   

19. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας με  Κ.Α. 10/6643, και 60/6643 που θα συμπεριληφθούν στον προς 
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ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   
20. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με  Κ.Α. 10/6643 που θα 
συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.   

21. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ με  Κ.Α. 
64.00.00.0000, 64.00.00.0001, 64.00.00.0002, 64.00.00.0003, 64.00.00.0004 
και 64.00.00.0005 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017.   

22. Την υπ΄ αριθμ. 307/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί έγκριση 
προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016.  

23. Την  000/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 
δημοπράτησης.  

 
Άρθρο 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
β)   Η παρούσα μελέτη 
γ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   
 
Άρθρο 4ο- ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Για τα καύσιμα θα είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό 
(%)στη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για 
τα ελαιολιπαντικά, η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή θα είναι σταθερή 
και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανέναν λόγο δεν 
υπόκειται σε αναθεώρηση.  
        Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το 
κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους στους χώρους 
της κάθε αναθέτουσας αρχής, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη και φόρους.  
     Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής 
δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποσότητα και ποιότητα αυτών και 
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
Άρθρο 5ο - ΣΥΜΒΑΣΗ 
      Ο Προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός της ανωτέρω 
τασσόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 Ο Προμηθευτής κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό 
(3%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται  ο ΦΠΑ.           

 
Άρθρο 6ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
       Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμοδία Επιτροπή Παραλαβής του 
κάθε φορέα (Δήμος, Ν.Π., Επιχειρήσεις) σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο 
που θα ορίζεται από τη σύμβαση. 
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       Εφόσον από τα μέλη της Επιτροπής κριθεί ότι η ποιότητα των ειδών δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές της μελέτης και της κείμενης νομοθεσίας, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος με νέο είδος που να τις 
πληροί. Επίσης, οι συσκευασίες των ειδών δεν θα πρέπει να είναι ελλιποβαρείς, 
χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες 
θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη των προμηθευόμενων 
ειδών.  
 
Ο Δήμος, τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτού δεν υποχρεούνται σε 
καμία περίπτωση να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Επίσης, θα 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας 
εις βάρους του άλλου είδους.   Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται να ανταποκριθεί.  
 
Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση 
συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ της κάθε ομάδας, για το οποίο 
υποβάλλει προσφορά.  
       Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 
150 ημέρες, υπολογιζόμενης από την εποµένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον 
οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  
         Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, η εγγυητική 
επιστρέφεται μετά από αίτησή του εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης 
ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές 
προσφυγές. Στην περίπτωση Ένωσης, η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο 
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης. 
     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται απ’ αυτόν στην αρμόδια 
υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την λήξη της 
συμβάσεως και μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της 
προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφια α – ε του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 8ο - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  

Η παράδοση του συνόλου των αιτούμενων υπό του Δήμου, των Νομικών 
Προσώπων και Επιχειρήσεων ποσοτήτων ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 
και τις 31-12-2017.  
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       Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με τις 
επιθυμίες του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων αυτού.  Η 
παράδοση των ποσοτήτων των ειδών της προμήθειας θα γίνεται ύστερα από 
παραγγελία των αρμόδιων υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το 
αργότερο σε δυο ημέρες από αυτή της παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 
του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων αυτού.  
      Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες 
ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα 
γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και 
Επιχειρήσεων, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους 
οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους.    
     Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη 
σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων 
απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτού), 
εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, 
κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης 
απαραίτητης ποσότητας, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το 
λόγο αυτό από τον Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αυτού.  
         

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, 
εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 9ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 
     Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως (αναλογικά), 
βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του 
Δήμου, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων αυτού. 
 
Άρθρο 10ο  - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

     Ο Δήμος Δράμας, τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του διατηρούν το 
δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα 
όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
     Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών 
προδιαγραφών του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαρύνουν τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
Άρθρο 11ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
     Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει έγγραφη προσφορά 
για μία, περισσότερες  ή όλες τις ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών / 
ποσοτήτων κάθε ομάδας. 
 
Άρθρο 12ο - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
     Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2017. 
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Δράμα, 00 / 00 / 2016 
 
 
                                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          
             O Προϊστάμενος του                                                      Η Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης    Τμήματος Προμηθειών                                                        
Οικονομικών Υπηρεσιών                   

           
 
 
 
             Μιλτιάδης Μελιάδης                                                                Ευαγγελία 
Ζιούτη  
 

____________ 
 
 

Η προϊσταμένη του   
Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 
 
 
 

 Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης     

 

Βαφειάδου Βασιλική 
 

          Μαυρίδης Δημήτριος 
     Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

                                                με βαθμό Β 
 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.: Μ. Μελιάδης 
Τηλ.: 2521350-630 
Fax:  2521350-748 
E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και 

κίνησης των οχημάτων του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και 
Επιχειρήσεων αυτού καθώς και των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στα οχήματα & 
μηχανήματα του Δήμου. 

 
 
 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

Α) ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

1) Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης  
 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 332/Β/11-02-2004 και ΦΕΚ 410/Β/11-04-2001  
 

2) Πετρέλαιο (DIESEL) θέρμανσης 
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1531/16-10-2003 και ΦΕΚ 1273/05-09-2003  

 
3) Βενζίνες 

 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 332/11-02-2004, ΦΕΚ 410/B/11-04-2001, ΦΕΚ 
1730/Β/27-12-2001, ΑΧΣ 356/2000  

 
ΓΕΝΙΚΑ  

 
Επισημαίνεται ότι καύσιμα νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν για παράδειγμα 

καλύτερες φυσικές ιδιότητες ως προς την απόδοσή τους ή/και ανωτέρα θερμογόνο 
δύναμη – αναφορικά με τα εγγεγραμμένα στους παραπάνω πίνακες – γίνονται δεκτά 
αν και εφόσον καλύπτουν τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα όρια που 
ορίζουν όπως και κάθε περιβαλλοντικό περιορισμό ως προς τους ρύπους που 
ενδεχομένως ισχύει ή μπορεί να ισχύσει κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης..  
 

Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και 
θα πιστοποιείται από τον προμηθευτή. Συγκεκριμένα:      
 

Α/
Α 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Λάδι  SAE 10W/40 
πετρελαιοκινητήρων 

API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SH, ACEA E7/B3/B4  

2 
Λάδι  SAE 15W/40 
πετρελαιοκινητήρων 

API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SH, ACEA E7/B3/B4  

3 
Λάδι  SAE 10W/40 
βενζινοκινητήρων 

API SL/CF, ACEA A3/B3/Β4 

4 
Λάδι  SAE 15W/40 
βενζινοκινητήρων 

API SL/CF, ACEA A3/B3  

5 Λάδι SAE 5W30  ACEA Α3/B3/Β4, API SΜ/CF   

6 Λάδι 4T μοτοσυκλετών 5W/40  JASO  MA2 API SL ACEA A3 

7 Λάδι δίχρονων κινητήρων ΜΙΧ 2Τ JASO FC, API TC 

8 Λάδι  SAE 30 ACEA E2, API SJ/CF-4 

9 Λάδι  SAE 40 ACEA E2, API SJ/CF-4 

10 Υδραυλικό λάδι Νο ΙSO 46 DIN 51524/2 Part II  

11 Υδραυλικό λάδι Νο ISO 68 DIN 51524/2 Part II  

12 Βαλβολίνη 80W/90  GL-5 API GL5 

13 Βαλβολίνη 75W/140 GL-5 Συνθετική, API GL4/GL5 
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14 Βαλβολίνη 75W/90  API GL4/GL5,  

15 
A.T.F. DEXRON III (αυτόματου 
κιβωτίου+ τιμόνι) 

DEXRON  III 

16 Γράσο Λιθίου-2  
NIGL No 2, DIN 51825 : KP2 K-30, 
Θερμοκρασία λειτουργίας από –20 oC έως 120 
oC , ISO L-X-CCEA 2 

17 Γράσο γενικής χρήσης Ασβεστίου 
Θερμοκρασία λειτουργίας από –20 oC έως 120 
oC 
NLGI No 2, DIN 51825 : K2 C-30, ISO LB/GA 

18 Αντιπαγωτικό πετρελαίου ---- 

19 Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα  BS 6580, AFNOR NRF 15-601, SAE  J 1034  

20 Υγρά φρένων DOT3/DOT4 SAE J 1703/J 1704, FMVSS  Νο 116, ISO 4925 

21 Μυκητοκτόνα ---- 

22 Ενισχυτικό καυσίμου AD – BLUE  
Θα ακολουθεί τα πρότυπα DIN 70070 και ISO 
22241   

 
Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένου 

οίκου, ευρέως διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στην Ελληνική και θα 
πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίνεται μετά την καταχώρηση των 
προσφερομένων ελαιολιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών 
του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
  

           Ο Δήμος Δράμας, τα Νομικά του Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις του 
διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται 
τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους.  

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό 1.540.430,60 
€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.  
 
                                                                                                            Δράμα     00 / 00 
/ 2016       
            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

Η προϊσταμένη του   
Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 
 
 
 

 Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης     

 

Βαφειάδου Βασιλική 
  

          Μαυρίδης Δημήτριος 
     Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

                                                        με βαθμό Β 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Πληρ.: Μ. Μελιάδης 
Τηλ.: 2521350-630 
Fax:  2521350-748 
E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

        
              «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

 
                                            Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
                                                    Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός 

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

 
                                                       ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 1  Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο  180.000 1,06 190.800,00 

Σύνολο 190.800,00 

ΦΠΑ 24% 45.792,00 

Γενικό Σύνολο  236.592,00 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 2  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο  300.000 1,25 375.000,00 

Σύνολο 375.000,00 

ΦΠΑ 24% 90,000,00 

Γενικό Σύνολο  465.000,00 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 3  
Βενζίνη Αμόλυβδη (95 
RON) 

Λίτρο  18.000 1,41 25.380,00 

Σύνολο 25.380,00 

ΦΠΑ 24% 6.091,20 

Γενικό Σύνολο  31.471,20 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 
Καθαρή Αξία 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
Σύνολο 

Δαπάνης (€) 

Ομάδα 1  Πετρέλαιο θέρμανσης 190.800,00 45.792,00 236.592,00 

Ομάδα 2  Πετρέλαιο κίνησης 375.000,00 90,000,00 465.000,00 
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Ομάδα 3  
Βενζίνη Αμόλυβδη (95 
RON) 

25.380,00 6.091,20 31.471,20 

Γενικό  Σύνολο Ομάδα 1, Ομάδα 2, 
Ομάδα 3 

591.180,00 141.883,20 733.063,20 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 4 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο    125.000  1,06 132.500,00 

Σύνολο 132.500,00 

ΦΠΑ 24% 31.800.00 

Γενικό Σύνολο   164.300.00 

 
ΔΕΥΑΔ 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 5 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο    8.000  1,06 8.480,00 

Σύνολο 8.480,00 

ΦΠΑ 24% 2.035,20 

Γενικό Σύνολο  10.515,20 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 6 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο    18.000  1,25 22.500,00 

Σύνολο 22.500,00 

ΦΠΑ 24% 5.400,00 

Γενικό Σύνολο   27.900,00 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 7 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο      13.000  1,41 18.330,00 

Σύνολο 18.330,00 

ΦΠΑ 24% 4.399,20 

Γενικό Σύνολο   22.729,20 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 
Καθαρή Αξία 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
Σύνολο 

Δαπάνης (€) 

Ομάδα 5 Πετρέλαιο θέρμανσης  8.480,00 2.035,20 10.515,20 

Ομάδα 6 Πετρέλαιο κίνησης  22.500,00 5.400,00 27.900,00 
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Ομάδα 7 Βενζίνη Αμόλυβδη     18.330,00 4.399,20 22.729,20 

Γενικό  Σύνολο Ομάδα 5, Ομάδα 6, 
Ομάδα 7  

49.310,00 11.834,40 61.144,40 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 8 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο  350.000  1,06 371.000,00 

Σύνολο 371.000,00 

ΦΠΑ 24% 89.040,00 

Γενικό Σύνολο  460.040,00 

                                                

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 9 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο    10.000  1,25 12.500,00 

Σύνολο 12.500,00 

ΦΠΑ 24% 3.000,00 

Γενικό Σύνολο   15.500,00 

                                                             

Ομάδα Περιγραφή Είδους 
Καθαρή Αξία 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
Σύνολο 

Δαπάνης (€) 

Ομάδα 8 Πετρέλαιο θέρμανσης 371.000,00 89.040,00 460.040,00 

Ομάδα 9 Πετρέλαιο κίνησης  12.500,00 3.000,00 15.500,00 

Γενικό  Σύνολο Ομάδα 8, Ομάδα 9  383.500,00 92.040,00 475.540,00 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                         

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 10 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο  300.000  1,06 318.000,00 

Σύνολο 318.000,00 

ΦΠΑ 24% 76.320,00 

Γενικό Σύνολο   394.320,00 

 

Ομάδα  Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 11 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο      12.000  1,41 16.920,00 

Σύνολο 16.920,00 

ΦΠΑ 24% 4.060,80 

Γενικό Σύνολο   20.980,80 
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Ομάδα Περιγραφή Είδους 
Καθαρή Αξία 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
Σύνολο 

Δαπάνης (€) 

Ομάδα 10 Πετρέλαιο θέρμανσης 318.000,00 76.320,00 394.320,00 

Ομάδα 11 Βενζίνη Αμόλυβδη  16.920,00 4.060,80 20.980,80 

Γενικό  Σύνολο Ομάδα 10, Ομάδα 11  334.920,00 80.380,80 415.300,80 
 

ΔΕΚΠΟΤΑ 
 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 12 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο  3.000 1,06 3.180,00 

Σύνολο 3.180,00 

ΦΠΑ 24% 763,20 

Γενικό Σύνολο   3.943,20 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 13 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο  450 1,25 562,50 

Σύνολο 562,50 

ΦΠΑ 24% 135,00 

Γενικό Σύνολο   697,50 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 14 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο  8.000 1,41 11.280,00 

Σύνολο 11.280,00 

ΦΠΑ 24% 2.707,20 

Γενικό Σύνολο   13.987,20 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 
Καθαρή Αξία 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
Σύνολο 

Δαπάνης (€) 

Ομάδα 12 Πετρέλαιο θέρμανσης  3.180,00 763,20 3.943,20 

Ομάδα 13 Πετρέλαιο κίνησης  562,50 135,00 697,50 

Ομάδα 14 Βενζίνη Αμόλυβδη     11.280,00 2.707,20 13.987,20 

Γενικό  Σύνολο Ομάδα 12, Ομάδα 13, 
Ομάδα 14  

15.022,50 3.605,40 18.627,90 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

 

Ομάδα Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδας 
Λιανική 

Σύνολο 

Ομάδα 15 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο  8.000   1,06 8.480,00 

Σύνολο 8.480,00 

ΦΠΑ 24% 2.035,20 

Γενικό Σύνολο   10.515,20 

 
                                          Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
                                                    Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός 

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

Ομάδα 
α/
α 

Περιγραφή Είδους 

Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

Ποσότη
τα 

Τιμή 
Μονάδ

ας 
 

Σύνολο 

Ομάδα 
16  

 

1 
Λάδι  SAE 10W/40 
πετρελαιοκινητήρων 

Λίτρο  1.300 4,20 5.460,00 

2 
Λάδι  SAE 15W/40 
πετρελαιοκινητήρων 

Λίτρο 264 3,50 924,00 

3 
Λάδι  SAE 10W/40 
βενζινοκινητήρων 

Λίτρο 12 4,00 48,00 

4 
Λάδι  SAE 15W/40 
βενζινοκινητήρων 

Λίτρο 15 3,50 52,50 

5 Λάδι SAE 5W30  Λίτρο 34 6,50 221,00 

6 Λάδι 4T μοτοσυκλετών 5W/40  Λίτρο 10 9,00 90,00 

7 Λάδι δίχρονων κινητήρων ΜΙΧ 2Τ Λίτρο 20 4,50 90,00 

8 Λάδι  SAE HD30 Λίτρο 26 3,20 83,20 

9 Λάδι  SAE HD40 Λίτρο 17 3,20 54,40 

10 Υδραυλικό λάδι Νο ΙSO 46 Λίτρο 1.000 2,50 2.500,00 

11 Υδραυλικό λάδι Νο ISO 68 Λίτρο 2.000 2,50 5.000,00 

12 Βαλβολίνη 80W/90  GL-5 Λίτρο 150 3,50 525,00 

13 Βαλβολίνη 75W/140 GL-5 Λίτρο 117 10,00 1.170,00 

14 Βαλβολίνη 75W/90  Λίτρο 370 8,00 2.960,00 

15 
A.T.F. DEXRON III (αυτόματου 
κιβωτίου + τιμόνι) 

Λίτρο 20 4,00 80,00 

16 Γράσο Λιθίου-2  Κιλό 50 5,00 250,00 

17 Γράσο γενικής χρήσης Ασβεστίου Κιλό  180 5,00 900,00 

18 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρο 100 9,00 900,00 

19 Αντιψυκτικό υγρό κινητήρα Λίτρο 100 3,20 320,00 

20 Υγρά φρένων DOT4 Λίτρο 40 6,00 240,00 

21 Μυκητοκτόνα Λίτρο 100 11,00 1.100,00 
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22 Ενισχυτικό καυσίμου AD - BLUE Λίτρο 2.125 1,20 2.550,00 

Σύνολο 25.518,10 

ΦΠΑ 24% 6.124,34 

Γενικό Σύνολο  31.642,44 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  με το  ενδεικτικό ποσό των 
1.910.133,94 € με ΦΠΑ (1.540.430,60  € χωρίς Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τους  αντίστοιχους  κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, της ΔΕΚΠΟΤΑ, της 
ΔΕΥΑΔ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας καθώς και του 
Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του οικονομικού έτους 
2017.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 
σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. 

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

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, 
ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε 
βάρος του άλλου είδους. 
 
 
 
 
 

Δράμα     00 / 00 / 2016   
 
 

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

 O Προϊστάμενος του Τμήματος                                       Η Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης                                                                                                         

            Προμηθειών                                Οικονομικών 
Υπηρεσιών                  
 
 
 
 
        Μιλτιάδης Μελιάδης                                                            Ευαγγελία Ζιούτη 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

Ομάδα 1  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης  

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 1 
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
Λίτρα 180.000 __________% __________________________ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 1 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ___________________ 
€ 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 

να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
 
 
                                                                                           (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 

Ομάδα 2  --  Πετρέλαιο Κίνησης   

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 2 
Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Λίτρα 300.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 2 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

                                                                                                                                                                                  
(σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
 

Ομάδα 3  --  Βενζίνη Αμόλυβδη   

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 3 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
Λίτρα 18.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 3 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
                                                                                         (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 

Ομάδα 4  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης 

 

Ομάδα  Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα 

Αριθμητικ
ώς  

Ολογράφως  

Ομάδα 
4 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Λίτρα 125.000 
_________

_% 
 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 4 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
 
                                                                                        (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΔΕΥΑΔ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 

Ομάδα 5  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης  

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 
5 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Λίτρα 8.000 __________% 
__________________________

____ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 5 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 

 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
 
                                                                                      (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΔΕΥΑΔ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
 

Ομάδα 6  --  Πετρέλαιο Κίνησης 

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 6 
Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Λίτρα 18.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 6 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 

 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΔΕΥΑΔ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
 

Ομάδα 7  --  Βενζίνη Αμόλυβδη  

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 7  
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
Λίτρα 13.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 7 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 

 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

                                                                                        (σφραγίδα - υπογραφή) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΣΧΟΛΙΚΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
 

Ομάδα 8  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης   

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητ

α 
Αριθμητικ

ώς  
Ολογράφως  

Ομάδα 8 
Πετρέλαιο 
Θέρμανση

ς 
Λίτρα 350.000 

_________
_% 

________________________
___ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 8 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

                                                                                                                                                          
(σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΣΧΟΛΙΚΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 
 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
Ομάδα 9  --  Πετρέλαιο Κίνησης  

 

 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητ

α 
Αριθμητικ

ώς  
Ολογράφως  

Ομάδα 9 
Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Λίτρα 10.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 9 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                                       
                                                                                      (σφραγίδα - υπογραφή) 
 

 
 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΣΧΟΛΙΚΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
Ομάδα 10  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης    

 
 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 
10 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Λίτρα 300.000 __________% 
______________________

______ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 10 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
 
                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή) 
 
 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΣΧΟΛΙΚΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
 

Ομάδα 11  --  Βενζίνη Αμόλυβδη 
 
 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 11 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη  
Λίτρα 12.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 11 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

                                                                                                                                                              
(σφραγίδα - υπογραφή) 

 
 
 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
 
 

Ομάδα 12  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης     
 
                                                                 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 
12 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Λίτρα 3.000 __________% 
_________________________

______ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 12 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 

να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
Ομάδα 13  --  Πετρέλαιο Κίνησης    

 
                                                                 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 13 
Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Λίτρα 450   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 13 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή) 

 

 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
Ομάδα 14  --  Βενζίνη Αμόλυβδη 

 
                                                                 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 14 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
Λίτρα 8.000   

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 14 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει 
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα) 
 
 

                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                      
 
                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή) 

 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 
Ομάδα 15  --  Πετρέλαιο Θέρμανσης    

 
   
 

    ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Ομάδα  Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αριθμητικώς  Ολογράφως  

Ομάδα 
15 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Λίτρα 8.000 __________%  

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας 15 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 
___________________ € 

 
 
Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

(%) καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την 
έκπτωση. 

 
(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα 
πρέπει να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου 
πίνακα) 
 

                            
                                     Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

                                                                                                                                                            
(σφραγίδα - υπογραφή) 

 

ΑΔΑ: 7Ξ26Ω9Μ-0Φ8



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ___________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών -  έτους 2017 

 
 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  
προσφέρω: 

 

Ομάδα 16  --  Ελαιολιπαντικά 

 
 

Ομάδα 16 

α / α Είδος Ποσότητα   

Τιμή Μονάδας 
 

 (Αριθμητικώς) 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή Μονάδας 
 

 (Ολογράφως) 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο Καθαρής 
Αξίας  

 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Λάδι  SAE 10W/40 
πετρελαιοκινητήρων 

1.300    

2 
Λάδι  SAE 15W/40 
πετρελαιοκινητήρων 

264    

3 
Λάδι  SAE 10W/40 
βενζινοκινητήρων 

12    

4 
Λάδι  SAE 15W/40 
βενζινοκινητήρων 

15    

5 Λάδι SAE 5W30  34    

6 
Λάδι 4T μοτοσυκλετών 
5W/40  

10    

7 
Λάδι δίχρονων 
κινητήρων ΜΙΧ 2Τ 

20    

8 Λάδι  SAE HD30 26    

9 Λάδι  SAE HD40 17    

10 
Υδραυλικό λάδι Νο 
ΙSO 46 

1.000    
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11 
Υδραυλικό λάδι Νο 
ISO 68 

2.000    

12 
Βαλβολίνη 80W/90  
GL-5 

150    

13 
Βαλβολίνη 75W/140 
GL-5 

117    

14 Βαλβολίνη 75W/90  370    

15 
A.T.F. DEXRON III 
(αυτόματου κιβωτίου + 
τιμόνι) 

20    

16 Γράσο Λιθίου-2  50    

17 
Γράσο γενικής χρήσης 
Ασβεστίου 

180    

18 
Αντιπαγωτικό 
πετρελαίου 

100    

19 
Αντιψυκτικό υγρό 
κινητήρα 

100    

20 Υγρά φρένων DOT4 40    

21 Μυκητοκτόνα 100    

22 
Ενισχυτικό καυσίμου 
AD - BLUE 

2.125    

Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο   

 
 
 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή 
καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 
(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα 

πρέπει να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς 
ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα) 

 
                                      Δράμα        /      / 2016 
                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                   
 
                                                                                       (σφραγίδα - υπογραφή)  
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ  την  επιτροπή  διαγωνισμού, όπως  προέκυψε από την κλήρωση της 
από 21-12-2015  δηλαδή ως εξής:   
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ελένη Βουλγαρίδου ΠΕ – Διοικητικού / Οικονομικού 

2 Μιλτιάδης Μελιάδης ΠΕ – Διοικητικού / Οικονομικού 
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3 Ευστράτιος Λαλές ΠΕ - Γεωπόνων 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Aικατερίνη  Ιωσηφίδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων 

2 Γεώργιος Πετσάνης ΔΕ-Διοικητικού 

3 Μαρία  Ψαρρά ΤΕ-Διοικητικού/Λογιστικού 

 

Με ευθύνη της Ευαγγελίας Ζιούτη Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και 
τα αναπληρωματικά μέλη. 
                 
 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο  Δράμας. 
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