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Αριθµός ∆ιακήρυξης 2
Ο Πρόεδρος
της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας
διακηρύσσει
∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) για
τις ανάγκες των σχολικών µονάδων που ανήκουν στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου ∆ράµας, µε κριτήριο κατακύρωσης
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτή
προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορέα όπως
ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
1.
Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
2.
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 και του Ν 2286/1995.
3.
Την Aριθµ. 8440 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί καθορισµού λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών. (ΦΕΚ Β΄318/25-022011).
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός.
Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

400.000 λίτρα

480.000,00€

2

Πετρέλαιο Κίνησης

2.000 λίτρα

3.000,00€
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ΣΥΝΟΛΟ

483.000,00€

ΦΠΑ 23%

111.090,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

594.090,00€

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 483.000,00ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.23% 111.090,00ευρώ) για διάστηµα από 01/01/2012 µέχρι τέλος του έτους
ήτοι µέχρι 31/12/2012, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. βαρύνοντας τα έξοδα
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους
2012.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας µία προσφορά. Η
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα να
εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους
προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων αρχικών και επαναληπτικών βαρύνει τον ανάδοχο
προµηθευτή.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί το
δικαίωµα {δικαίωµα προαίρεσης (option) της παράταση της σύµβασης, 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 της Σχολικής Επιτροπής .
ΑΡΘΡΟ 3
Τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα πετρέλαιο θέρµανσης αµόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας πρέπει να είναι
ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Επίσης :
α) Το πετρέλαιο θέρµανσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές να έχει χαµηλή
περιεκτικότητα σε παραφίνη
β) Το Πετρέλαιο Κίνησης θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α).
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο κίνησης ή
άλλες προσµίξεις στερεών και υγρών υλικών .
Τονίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί το
δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο
και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
ΆΡΘΡΟ 4
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Χρόνος και τόπος διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας , από την επιτροπή
διαγωνισµών της Σχολικής Επιτροπής σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί µε την
περίληψη της διακήρυξης .
ΆΡΘΡΟ 5
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στο Γραφείο Παιδείας του ∆ήµου ∆ράµας.
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2521 350 647.
ΑΡΘΡΟ 6
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα
κτίρια των σχολείων αρµοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου ∆ράµας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η τροφοδοσία
των οχηµάτων µε βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από σηµεία εντός των γεωγραφικών ορίων του
∆ήµου ∆ράµας
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας δεν υποχρεούται να
απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό.
Οι παραγγελίες θα γίνονται από την σχολική επιτροπή που θα λαµβάνει ο προµηθευτής
γραπτώς ή µέσω fax στις οποίες θα καθορίζεται η ποσότητα και το σχολείο
παράδοσης. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την
εντολή προµήθειας και ως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ,να εφοδιάσει την εκάστοτε σχολική
µονάδα µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων.
ΆΡΘΡΟ 7
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και
διάθεση υγρών καυσίµων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων ή
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων, επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό
οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% της καθαρής αξίας του
προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 24.150,00 ευρώ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι
εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
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1.
2.
3.

Την ηµεροµηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

4.
5.
6.
7.

Τον αριθµό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, την ηµεροµηνία διαγωνισµού

8.
9.

και τα προς προµήθεια υλικά
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Σχολικής Επιτροπής που
διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία από
µέρους του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο η µη της
απαίτησης µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10.
11.

12.

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής που διενεργεί το
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της

εγγύησης.
Β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας(µόνο για φυσικά πρόσωπα ).
Γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
∆. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
Ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων
(γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι.
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Στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα .
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού.
Β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ,αναγκαστικής διαχείρισης ,πτωχευτικού συµβιβασµού η από άλλη ανάλογη
κατάσταση.
∆. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
Ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του
ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή
αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπρόσωπος της
συµµετεχούσης εταιρείας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
Β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
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α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.,
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος.

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι
συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον
διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται
για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις.
Β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από
διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
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.
ΆΡΘΡΟ 8
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µε την
προϋπόθεση ότι θα παραλειφθούν από την επιτροπή µέχρι την ηµέρα και ώρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού .
Προσφορές που περιέρχονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, πριν την λήξη της προθεσµίας που
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
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Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις κατά το χρόνο του
διαγωνισµού, όπως 1% φόρος προµηθευτών, 3% παρακράτηση ΜΤΠΥ, 2% επί του ποσού
του ΜΤΠΥ ως χαρτόσηµο, 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ, καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους,
όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης..
ΆΡΘΡΟ 9
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας µπορεί µε
έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των
προσφορών.
Αν η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας κρίνει ασύµφορες τις
προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλει
καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 10
Φάκελος προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα
δικαιολογητικών . Η µια σειρά δικαιολογητικών θα περιλαµβάνει τα πρωτότυπα και η δεύτερη
σειρά, φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων θεωρηµένα από δηµόσια αρχή.
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια.
Γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης.
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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Ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται µε ακρίβεια και σαφήνεια τα
χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία.
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 11
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών
Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που
επιδόθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος
παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών .
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
γνωστοποιείται δε στους ενδιαφεροµένους, έγκαιρα, µε έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της
προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.
Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά, ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν
κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, η εάν για µέρος των
ποσοτήτων δεν υπάρξει προσφορά, η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα
προσφυγής σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση
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σχετικής προκήρυξης εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007 τεύχος
Α’)
ΆΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στη Σχολική Επιτροπή, µέσα στο µισό
του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
2.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή
σε αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τη διάρκεια
του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 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 το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή
της στην Σχολική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων που λαµβάνονται
για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας
της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο
λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.
ΆΡΘΡΟ 13
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής
έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Σχολική Επιτροπή
η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµήθειας.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα για την οποία δόθηκαν παραγγελίες.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.
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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 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
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά
για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί όλα τα
δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω
διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει
ύστερα από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα
υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής του νέου
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στον µηχανολογικό
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
ΆΡΘΡΟ 14
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού κάθε οµάδας.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε πέντε
επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού 483000€ ήτοι συνολικά 24150,00 €. Για
ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισµούς, ενώσεις προµηθευτών το ανωτέρω ποσοστό
µειώνεται στο µισό.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της
ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
ΆΡΘΡΟ 15
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε. Με όσα καθορίζονται στον τρόπο λειτουργία ς των
σχολικών επιτροπών .
ΆΡΘΡΟ 16
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την
παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας.
ΆΡΘΡΟ 17
Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
διεξαγωγή του διαγωνισµού, σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και µία εβδοµαδιαία, σε
δύο οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο ΦΕΚ, θα αναρτηθεί στο
∆ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς επίσης θα γίνει αποστολή πενήντα δύο ηµέρες 52 πριν διεξαγωγή του
διαγωνισµού για την δηµοσίευση της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άλλα στοιχεία
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας, κρίνων βάσει των
συµφερόντων της, διατηρεί το δικαίωµα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισµού ή
µέρος αυτού µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
∆ράµα , 14 /12 /2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μπέσσας Θεόδωρος
Πρόεδρος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άγγελος Πάνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας
Ταχ. ∆/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία
66100 ∆ράµα
Άγγελος Πάνος
2521 350 647
dimosdramas@freemail.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείµενο προµήθειας –Προϋπολογισµός.
Τα υπό προµήθεια είδη, είναι:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Πετρέλαιο θέρµανσης

400.000 λίτρα

480.000,00€

2

Πετρέλαιο Κίνησης

2.000 λίτρα

3.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

483.000,00€

ΦΠΑ 23%

111.090,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

594.090,00€

∆ράµα , 14 /12 /2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μπέσσας Θεόδωρος
Πρόεδρος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άγγελος Πάνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας
Ταχ. ∆/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία
66100 ∆ράµα
Άγγελος Πάνος
2521 350 647
dimosdramas@freemail.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ) για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων που
ανήκουν στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης εντός των γεωγραφικών
ορίων του ∆ήµου ∆ράµας, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών
υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία..
Τεχνικές προδιαγραφές.
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε
εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Επίσης :
α) Το πετρέλαιο θέρµανσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές να έχει χαµηλή
περιεκτικότητα σε παραφίνη .
β) Το Πετρέλαιο Κίνησης θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α).
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο κίνησης ή
άλλες προσµίξεις στερεών και υγρών υλικών .
Τονίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί το
δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο
και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα
κτίρια των σχολείων αρµοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου ∆ράµας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η τροφοδοσία
των οχηµάτων µε βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από σηµεία εντός των γεωγραφικών ορίων του
∆ήµου ∆ράµας
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας δεν υποχρεούται να
απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό.
Οι παραγγελίες θα γίνονται από την σχολική επιτροπή που θα λαµβάνει ο προµηθευτής
γραπτώς ή µέσω fax στις οποίες θα καθορίζεται η ποσότητα και το σχολείο
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παράδοσης. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την
εντολή προµήθειας και ως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ,να εφοδιάσει την εκάστοτε σχολική
µονάδα µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και
διάθεση υγρών καυσίµων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων ή
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων, επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό
οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% της καθαρής αξίας του
προϋπολογισµού, ήτοι ποσού 24.150,00 ευρώ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι
εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
13.
14.
15.
16.

Την ηµεροµηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθµό της εγγύησης.

17.
18.
19.

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, την ηµεροµηνία διαγωνισµού
και τα προς προµήθεια υλικά

20.

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Σχολικής Επιτροπής που
διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία από
µέρους του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο η µη της
απαίτησης µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

21.

22.

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

23.

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής που διενεργεί το

24.

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
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προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας(µόνο για φυσικά πρόσωπα ).
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων
(γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα .
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ,αναγκαστικής διαχείρισης ,πτωχευτικού συµβιβασµού η από άλλη ανάλογη
κατάσταση.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του
ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή
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αναζητείται αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπρόσωπος της
συµµετεχούσης εταιρείας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.,
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας
Ελλάδος.

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι
συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον
διαγωνισµό, τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται
για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις.
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από
διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
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.
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Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µε την
προϋπόθεση ότι θα παραλειφθούν από την επιτροπή µέχρι την ηµέρα και ώρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού .
Προσφορές που περιέρχονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, πριν την λήξη της προθεσµίας που
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις κατά το χρόνο του
διαγωνισµού, όπως 1% φόρος προµηθευτών, 3% παρακράτηση ΜΤΠΥ, 2% επί του ποσού
του ΜΤΠΥ ως χαρτόσηµο, 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ, καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους,
όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης..
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας µπορεί µε
έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των
προσφορών.
Αν η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας κρίνει ασύµφορες τις
προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλει
καµία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Φάκελος προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα
δικαιολογητικών . Η µια σειρά δικαιολογητικών θα περιλαµβάνει τα πρωτότυπα και η δεύτερη
σειρά, φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων θεωρηµένα από δηµόσια αρχή.
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
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Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται µε ακρίβεια και σαφήνεια τα
χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία.
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών
Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που
επιδόθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος
παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών .
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
γνωστοποιείται δε στους ενδιαφεροµένους, έγκαιρα, µε έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της
προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.
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Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά, ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν
κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, η εάν για µέρος των
ποσοτήτων δεν υπάρξει προσφορά, η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα
προσφυγής σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση
σχετικής προκήρυξης εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007 τεύχος
Α’)
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής
έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Σχολική Επιτροπή
η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµήθειας.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα για την οποία δόθηκαν παραγγελίες.
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 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
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά
για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί όλα τα
δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω
διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει
ύστερα από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα
υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής του νέου
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στον µηχανολογικό
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
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Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού κάθε οµάδας.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε πέντε
επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού 483000,00€ ήτοι συνολικά 24.150,00 €. Για
ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισµούς, ενώσεις προµηθευτών το ανωτέρω ποσοστό
µειώνεται στο µισό.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της
ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών
επιτροπών .
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την
παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας.
Άλλα στοιχεία
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας, κρίνων βάσει των
συµφερόντων της, διατηρεί το δικαίωµα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισµού ή
µέρος αυτού µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.
∆ράµα , 14 /12 /2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μπέσσας Θεόδωρος
Πρόεδρος

Άγγελος Πάνος
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ »
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων
1. Πετρελαίου θέρµανσης που απαιτούνται για την θέρµανση των σχολικών µονάδων
που ανήκουν στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας
2. Πετρελαίου κίνησης για την κίνηση του λεωφορείου που µεταφέρει τους µαθητές
του Ειδικού Σχολείου
Θα διεξαχθεί Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρµανσης & πετρελαίου
κίνησης ) 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.
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 483.000 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.) για διάστηµα ενός έτους, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από:
§ Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
§ Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
§ Την Aριθµ. 8440 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί καθορισµού λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών. (ΦΕΚ Β΄318/25-022011)
Η ποιότητα των καυσίµων πρέπει να είναι όµοια µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια (ΕΛ.∆.Α.).
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα
να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και
το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
∆ράµα , 14 /12 /2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μπέσσας Θεόδωρος
Πρόεδρος

Άγγελος Πάνος
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