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Διιεληθή Γεκνθξαηία                                                                                 
Ννκφο Υίνπ                                                                                                             
ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ.                                                                            Αξ. Πξση.:   157                                                                                                           
Υίνο, Σ.Κ 82100                                                                      Ηκεξνκελία: 29/11/2016                          
 Πιεξνθνξίεο:                                                                            
Σειέθσλν: 22719 50874 
 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η  Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 
       Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ. πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ (πξφρεηξν) 

δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά (κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο), γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Ππομήθεια πεηπελαίος κίνηζηρ για ηην 

ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ.», ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 40.000,00 εςπώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Π.Α. 

      ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, 

ζπλεηαηξηζκνί θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, εθφζνλ γη' απηέο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ). 

     Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Κεληξηθφ Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Υίνπ Γεκνθξαηίαο 2, 

ζηνλ 1ν  Όξνθν, ζηηο 12/12/2016, εκέξα Γεπηέξα  θαη απφ ψξα 11:00 π.κ. έσο 12:30 κ.κ. 

θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία 

ηεο απνζθξάγηζεο.  

           Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά θαη ηα δηθαηνινγεηηθά. 

(αναλςηικά ζηα Άπθπα 2 & 5  ηηρ διακήπςξηρ).   Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, δελ απαηηείηαη 

(Άπθπο 4.1 ηηρ διακήπςξηρ). 

     Αληίγξαθα δηαθήξπμεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη ζην 

γξαθείν ηεο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ. ζην Γήκν Υίνπ, Γεκνθξαηίαο 2 ηθ. 82100, ζην γξαθείν 7, ηει. 

–22713 50874 θαη επί ηερληθψλ ζεκάησλ θαη κειέηεο παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο ζην  Γξαθείν Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο ηνπ Γήκνπ, Καλάξε 18 θαη ζην ηει. 22713 

51702.  

      

   

 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ  

ηεο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ 

 

                                                         πξηψδεο σθξάηεο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          Απ. Ππωη.:   157/29-11-2016 
ΝΟΜΟ ΥΙΟΤ                                                                                      
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡ/ΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΥΙΟΤ Α.Δ              
Γ/λζε: Γεκνθξαηίαο 2, ΣΚ 82131, Υίνο 
ΠΛΗΡΟΦ.: Φψξξα Γέζπνηλα 
Σει.: 22713 50874 
e-mail: dianoxae@gmail.com                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ 
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16PROC005475933 2016-11-29



 3 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ έρνληαο ππ’ φςηλ :  

α)    Σν άξζξν 265 ηνπ λ. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (φπσο 

ηζρχεη). 

β)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ)». 

γ) Σα αξ. 13-17 ηνπ λ.4071/2012 (φπσο ηζρχεη), ηεο ΚΤΑ  2527/2009 (ΦΔΚ 83/Β), ηελ ΚΤΑ 

ΗΠ/50910/2727/03 θαη ην αξ. 9 ηνπ λ. 3854/10 ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΟΓΑ. 

δ) Σελ ππ΄αξηζκ. 13/2016 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Υίνπ 

ε) Σελ ππ’ αξηζκφλ 288/2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

ζη) Σελ ππ’ αξηζκφλ 290/2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ γηα νξηζκφ επηηξνπήο 

δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ. 

 

Πποκηπύζζεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ (πξφρεηξνπ) κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο 

επί ηνηο εθαηφ), ζηε λφκηκα δηακνξθσκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο - πνπ νξίδεη θάζε 

εβδνκάδα ην Σκήκα Δκπνξίνπ, ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Υίνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ – θαη φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ζηε ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ, γηα ηελ αλάδεημε Αναδόσος για ππομήθεια πεηπελαίος κίνηζηρ 

DIESEL - ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο πνζφηεηαο 33.602 λίηπων θαη ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  γηα ρξνληθή δηάξθεηα έσο 

εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ – δαπάλεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα με ηην ςπ’ απιθμ. 13/2016 Μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών 

Τπηπεζιών ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών & Αποθήκηρ ηνπ Γήκνπ Υίνπ, η οποία 

αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ κε ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Πεξηγξαθή είδνπο ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

Πνζφηεηα 33.602 

Μνλάδα κέηξεζεο Λίηξα 

Τπεξεζία πξννξηζκνχ ηνπ είδνπο ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ 

Ληαληθή ηηκή πψιεζεο γηα ην πεηξέιαην 

θίλεζεο γηα ηελ εβδνκάδα 07/10/2016-

14/10/2016 

0,96 €/λίηπο 
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πλνιηθφο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.)  
39.999,82€ 

Υξεκαηνδφηεζε Ίδηνη Πφξνη 

Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο κε Αλάδνρν 
Έσο εμαληιήζεσο πνζνηήησλ-

δαπάλεο 

Ηκεξνκελία  παξάδνζεο Σκεκαηηθά 

Σφπνο παξάδνζεο Δγθαηαζηάζεηο Υ.Τ.Σ.Α. Ν. ΥΙΟΤ 

 

Η επισείπηζη πος διενεπγεί ηο διαγωνιζμό ηηρ ωρ άνω ππομήθειαρ, είναι η 

ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ πος έσει ηην έδπα ηη  Γημοκπαηίαρ 2, ΣΚ 82131, Υίορ.   Σηλ.: 22713 

50874 και e-mailQdianoxae@gmail.com 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Σόπορ και σπόνορ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού 

Η δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηε Γεπηέξα 12 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 11:00 π.κ.  

θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο 

απνζθξάγηζεο - ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ζηελ έδξα ηεο ΓΙΑΝΟΥ ΑΔ, ζην Γήκν 

Υίνπ, Γεκνθξαηίαο 2 ηθ. 82131, ζην Κεληξηθφ Γεκαξρείν, ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 1νο φξνθνο ηει. :22713 50874  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
1.Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ- Γικαιολογηηικά 

ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί 

θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, εθφζνλ γη' απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016.  

2. Πποζωπική καηάζηαζη ηων ενδιαθεπομένων 

2.1) Απνθιείεηαη ηνπ δηαγσληζκνχ απηφο πνπ θαηαδηθάζζεθε ακεηάθιεηα γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο 

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008,γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, 

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ  (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄48), 
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22.6.2202, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 

309 ηεο 25.11.2005, ν.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ.3691/2008 (Α΄166), 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 15.4.2011, ν.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/203 (Α΄215). 

 

2.2) Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, φπνηνο θαηαδηθάζζεθε κε δηθαζηηθή 

απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά. 

Σα αλσηέξσ αθνξνχλ ζε δηαγσληδφκελνπο πνπ είλαη: θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ 

(Α.Δ.) θαη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά:  

Α)  ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ 

1.Τπεύθςνη δήλωζη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη: 

 δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ 

Άξζξνπ 2 ηεο δηαθήξπμεο, 

 φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ηνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ειζθοπέρ κοινωνικήρ αζθάλιζηρ (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο), θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθνχζηα ή αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε (κφλν φηαλ 

πξφθεηηαη γηα Ννκηθά Πξφζσπα), αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ 

ή αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

ή αλάινγε δηαδηθαζία, 

 φηη δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη φηη δελ έρεη ζηεξεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο, 

 φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 
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 φηη δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

 φηη δελ έρεη θαλεί αζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ηε ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ. Α.Δ. ή πξνο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

 φηη δελ έρεη ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία, 

 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

 

 2. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ Πξφζσπν, ην αληηθείκελν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Το πιζηοποιηηικό ππέπει να έσει εκδοθεί ηο πολύ έξι (6) μήνερ ππιν από ηην ημεπομηνία 

διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού. Το πιζηοποιηηικό δεν γίνεηαι δεκηό, εάν έσει μεν εκδοθεί μέζα ζηο 

ανωηέπω σπονικό διάζηημα, η διάπκεια ιζσύορ ηος όμωρ πος ηςσόν αναγπάθεηαι ζε αςηό λήγει 

νωπίηεπα από ηη διενέπγεια ηος διαγωνιζμού. 

 

3. Άδεια λειηοςπγίαρ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

4.Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε μοπθή Νομικού Πποζώπος (εηαηξείαο), ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ θαη: 

πζηαηηθή πξάμε, φπσο ηα θχιια εθημεπίδων ηηρ κςβέπνηζηρ (ΦΔΚ) ίδξπζεο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), ανηίγπαθο ή 

απόζπαζμα ηος καηαζηαηικού ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ έγγξαθσλ ηξνπνπνηήζεψλ 

ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαζψο θαη ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη (γηα θάζε κνξθή εηαηξείαο). 

 

 

Β.  ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ 

Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. Γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηζρχεη ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 

1 ηνπ Καλνληζκνχ. 

Δάλ ζε θάπνηα ψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ  γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην 

λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ 

ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

Γ. ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 

α) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο Αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

β) Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ (Α). 

 

 

 

16PROC005475933 2016-11-29



 7 

Δ. ΟΙ ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ  

 

 α) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.4412/2016. 

 β) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ 

κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.  

 γ) Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάινπλ θαη θάζε 

άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ 

ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 

 

ημεύωςη: Εϊν από τα ανωτϋρω καταςτατικϊ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα δεν προκύπτουν 
ευθϋωσ τα πρόςωπα που εκπροςωπούν την εταιρεύα και τη δεςμεύουν με την 
υπογραφό τουσ, πρϋπει να προςκομύζονται τα ςτοιχεύα που αποδεικνύουν τη νόμιμη 
εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ςτο διαγωνιςμό ό ότι ϋχει νομύμωσ εξουςιοδοτηθεύ ειδικϊ 
για το ςκοπό αυτό. Κανϋνασ δεν μπορεύ να εκπροςωπεύ, ςτην ύδια δημοπραςύα, 
περιςςότερεσ από μύα (1) εταιρεύεσ. Εϊν όμωσ το περιεχόμενο των υπεύθυνων αυτών 
δηλώςεων αφορϊ αυςτηρϊ προςωπικϊ – προςωποπαγό ςτοιχεύα του νόμιμου 
εκπροςώπου του Νομικού Προςώπου (καταδύκεσ, επαγγελματικϊ παραπτώματα, 
κλπ), τότε οι Τ.Δ. θα πρϋπει να υπογρϊφονται μόνο απ’ αυτόν και όχι από νόμιμο 
αντιπρόςωπό του, θα φϋρουν και το γνόςιο τησ υπογραφόσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

Λοιπϊ δικαιολογητικϊ 
1.Εκτόσ των ανωτϋρω δικαιολογητικών (Άρθρο 2) οι προμηθευτϋσ θα προςκομύςουν 
με ποινό αποκλειςμού τουσ από την ςυνϋχιςη του διαγωνιςμού τα ακόλουθα: 
- Δόλωςη ςχετικϊ με το εργοςτϊςιο ςτο οπούο γύνεται η διύλιςη και επεξεργαςύα του 
προςφερόμενου εύδουσ καυςύμου, καθώσ και ο τόποσ εγκατϊςταςόσ του. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Εγγυόςεισ 

Οι κατωτϋρω αναφερόμενεσ εγγυόςεισ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα 
νομικϊ πρόςωπα που λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και ϋχουν, ςύμφωνα με το νόμο από τον οπούο διϋπονται το 
δικαύωμα αυτό.  
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που εύναι γραμμϋνεσ ςε ξϋνη γλώςςα πρϋπει να ςυνοδεύονται 
από επύςημη μετϊφραςη ςτην Ελληνικό. 
Ωσ εγγύηςη μπορεύ να κατατεθεύ και γραμμϊτιο ςύςταςησ παρακαταθόκησ υπϋρ τησ 
ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ. Α.Ε., ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, εφόςον το περιεχόμενο τησ 
παρακαταθόκησ ϋχει διαμορφωθεύ με τον τρόπο που ορύζει το ϊρθρο 72 του Ν. 
4412/2016.  
Δεν επιτρϋπεται η κατϊθεςη εγγυόςεων που ϋχουν εκδοθεύ ςε ςυνϊλλαγμα. 
4.1  Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό. 
ύμφωνα με το ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτεύται Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο 
διαγωνιςμό.  
4.2  Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 
 Ο προμηθευτόσ ςτον οπούο θα γύνει η  κατακύρωςη τησ προμόθειασ, υποχρεούται να 
καταθϋςει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, το ύψοσ τησ οπούασ 
αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ, χωρύσ τον Υ.Π.Α.  
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Ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ από το 
ςυμβατικό χρόνο φόρτωςησ ό παρϊδοςησ, για το διϊςτημα που θα ορύζεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Η εγγύηςη κατατύθεται προ ό κατϊ την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

Υϊκελοσ προςφορϊσ 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται εγγρϊφωσ  ςτην Ελληνικό και μόνο γλώςςα (εκτόσ ύςωσ 
από επιςυναπτόμενα τεχνικϊ φυλλϊδια τησ εταιρύασ) μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο 
φϊκελο, πϊνω ςτον οπούο αναγρϊφονται ευκρινώσ οι ακόλουθεσ ενδεύξεισ: 
 
 
α. Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαύα γρϊμματα,  
β. η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ,  
γ. ο τύτλοσ τησ προμόθειασ και ο Αρ. διακόρυξησ,  
δ. η καταληκτικό ημερομηνύα (ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών), 
ε. τα ςτοιχεύα του οικονομικού φορϋα. 
 
Ο ενιαύοσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει επύ ποινό 
αποκλειςμού: 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, εντόσ του κυρύωσ φακϋλου, με την ϋνδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ». 

β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, εντόσ του κυρύωσ φακϋλου, με την ϋνδειξη 
«ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. Αν τα 
τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν, λόγω μεγϊλου όγκου, να 
τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται χωριςτϊ και 
ακολουθούν τον κυρύωσ φϊκελο με τισ ύδιεσ ενδεύξεισ. 

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, εντόσ του κυρύωσ φακϋλου, με την ϋνδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ. 

Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ 
φακϋλου. 

Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό 
φορϋα ό ςε περύπτωςη Νομικών Προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται 
υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε 
από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει 
να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

Οι προςφορϋσ μπορεύ να κατατύθενται ό να αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ςύμφωνα με 
το Άρθρο 8 τησ παρούςησ.  

Σα δικαιολογητικϊ που απαιτεύ η διακόρυξη, εκτόσ των εγγυόςεων και των 
υπευθύνων δηλώςεων που κατατύθενται ςτο πρωτότυπο, υποβϊλλονται εύτε ςτην 
πρωτότυπη μορφό τουσ εύτε ςε μορφό απλού (μη επικυρωμϋνου), ευκρινούσ 
φωτοαντιγρϊφου από το πρωτότυπο ό από το ακριβϋσ αντύγραφο, εφόςον πρόκειται 
για ϋγγραφα που ϋχουν εκδοθεύ από το δημόςιο, τουσ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού και από τα 
νομικϊ τουσ πρόςωπα ό τισ επιχειρόςεισ τουσ, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαςτόρια όλων των 
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βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανόκουν ςτο κρϊτοσ ό επιχορηγούνται τακτικϊ από κρατικούσ 
πόρουσ ςε ποςοςτό 50% τουλϊχιςτον του ετόςιου προώπολογιςμού τουσ και από τισ 
δημόςιεσ επιχειρόςεισ και τουσ οργανιςμούσ του ϊρθρου 1 του Ν 3429/2005. 

Γύνονται επύςησ δεκτϊ: α) Σα απλϊ, ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα 
ιδιωτικών εγγρϊφων, εφόςον τα αντύγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. β) 
Σα απλϊ, ευκρινό φωτοαντύγραφα από το πρωτότυπο όςων ιδιωτικών εγγρϊφων 
φϋρουν θεώρηςη από τισ ανωτϋρω υπηρεςύεσ και φορεύσ. γ) Σα απλϊ, ευκρινό 
φωτοαντύγραφα από αντύγραφα αλλοδαπών εγγρϊφων, εφόςον τα αντύγραφα αυτϊ 
ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. 

 

Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ. Α.Ε. υποχρεούται να αςκόςει δειγματοληπτικό ϋλεγχο των απλών 
φωτοαντιγρϊφων, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

Για τα αντύγραφα των αποδεικτικών φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ 
ιςχύουν οι ειδικϋσ για τα αποδεικτικϊ αυτϊ διατϊξεισ. 

Σα ϋγγραφα που προϋρχονται από χώρεσ, ςτισ οπούεσ εφαρμόζεται η ύμβαςη τησ 
Φϊγησ του 1961 (κυρωθεύςα ςτην Ελλϊδα με το Ν 1497/84), πρϋπει να φϋρουν τη 
ςχετικό επιςημεύωςη – apostille επύ του ςώματοσ του εγγρϊφου ό ςε πρόθεμα. 

Σα αντύγραφα των φύλλων τησ εφημερύδασ τησ κυβϋρνηςησ δεν χρειϊζονται 
επικύρωςη. 

Σα δικαιολογητικϊ του διαγωνιςμού που εύναι γραμμϋνα ςε ξϋνη γλώςςα πρϋπει να 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξύςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. Εϊν 
υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε διόρθωςη αυτό πρϋπει να εύναι 
καθαρογραμμϋνη από τον προςφϋροντα. Η δε επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμού 
παραλαμβϊνει και αποςφραγύζει τισ προςφορϋσ και κατϊ τον ϋλεγχο καθαρογρϊφει 
τισ τυχόν διορθώςεισ και μονογρϊφει και ςφραγύζει αυτϋσ. Η προςφορϊ απορρύπτεται 
όταν υπϊρχουν ςε αυτό διορθώςεισ οι οπούεσ καθιςτούν αυτό αςαφό κατϊ την κρύςη 
του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Αποκλύςεισ – Διευκρινύςεισ – Αντιπροςφορϋσ – Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ 
6.1 Ο διαγωνιζόμενοσ θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ 
τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ, καθώσ και τησ τεχνικόσ μελϋτησ. 
6.2 Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ δεν γύνεται αποδεκτό αλλϊ απορρύπτεται ωσ 
απαρϊδεκτη κϊθε διευκρύνιςη, τροποπούηςη ό απόκρουςη όρου τησ διακόρυξησ ό τησ 
προςφορϊσ. Διευκρινύςεισ δύνονται από τον προςφϋροντα μόνο όταν ζητούνται από 
την επιτροπό διαγωνιςμού, εύτε ενώπιων τησ, εύτε ύςτερα από ϋγγραφο τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ. 
Α.Ε  Από τισ διευκρινύςεισ που δύνονται ςύμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα που ζητόθηκαν. 
6.3 Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και ςε περύπτωςη 
υποβολόσ τουσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Σιμϋσ προςφορών – Επιβαρύνςεισ μειοδοτών 

7.1 Οι προςφορϋσ πρϋπει να αναφϋρουν: 
α) το ποςοςτό επύ τοισ εκατό ςτη νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη τιμό 
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λιανικόσ πώληςησ του εύδουσ καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ , όπωσ αυτό προκύπτει 
από το εκϊςτοτε εκδιδόμενο δελτύο πιςτοπούηςησ τιμών του Σμόματοσ Εμπορύου, τησ 
Διεύθυνςησ Ανϊπτυξησ, τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Φύου, τησ Περιφϋρειασ Βορεύου 
Αιγαύου. Σο ποςοςτό ϋκπτωςησ αναγρϊφεται αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ . 
β) το ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) ςτο οπούο υπϊγεται το εύδοσ. 
7.2 Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια το προςφερόμενο 
ποςοςτό,  η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, με απόφαςη του Δ τησ 
ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου για την αξιολόγηςη των 
προςφορών οργϊνου. 
7.3 Σο ποςοςτό του Υ.Π.Α που προβλϋπεται από το νόμο, βαρύνει τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε. 
7.4  Σο επιπλϋον ποςό που θα προκύψει ςε οιαδόποτε αλλαγό ςτο ποςοςτό του Υ.Π.Α. 
που προβλϋπεται από το νόμο, θα βαρύνει τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τποβολό των προςφορών 
Οι προςφορϋσ μπορεύ να κατατύθενται ό να αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ςτην 
ακόλουθη διεύθυνςη: ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ. Α.Ε. , Δημοκρατύασ 2, γραφεύο 7, Φύοσ 821 31. 
Η προθεςμύα κατϊθεςησ των προςφορών ςτην υπηρεςύα λόγει την προηγούμενη 
εργϊςιμη ημϋρα τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 
Η προθεςμύα για την παραλαβό από την υπηρεςύα των προςφορών που 
αποςτϋλλονται ταχυδρομικά λόγει την Παραςκευό 9 Δεκεμβρύου2016 και ώρα 14:00, 
ςε διαφορετικό περύπτωςη θα μπορεύ ο κϊθε ενδιαφερόμενοσ να μεταβεύ ο ύδιοσ ςτην 
ϋδρα τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε. και να παραδώςει την προςφορϊ του μϋχρι και την 
ημερομηνύα και ώρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 
Προςφορϊ η οπούα υποβϊλλεται ό αποςτϋλλεται ςτην υπηρεςύα εκπρόθεςμα ό 
κατατύθεται ςτην επιτροπό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ, 
επιςτρϋφεται χωρύσ να αποςφραγιςθεύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν επύ ποινό αποκλειςμού χωρύσ καμιϊ αλλαγό για χρονικό 
διϊςτημα τεςςϊρων μηνών ό εκατόν εύκοςι (120) ημερών το οπούο υπολογύζεται από 
την επομϋνη τησ ημϋρασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 
Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακόρυξη, 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ  10ο  
Σρόποσ διενϋργειασ του διαγωνιςμού  

10.1 Οι προςφορϋσ θα γύνονται δεκτϋσ από την Επιτροπό του διαγωνιςμού την ημϋρα 
και ώρα που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ παρούςασ. 
10.2  Κανεύσ δεν μπορεύ να εκπροςωπεύ ςτην ύδια δημοπραςύα περιςςότερεσ από μύα 
εταιρύεσ ό ενώςεισ προμηθευτών ούτε να ςυμμετϋχει χωριςτϊ για τον εαυτό του και να 
εκπροςωπεύ εταιρύα που ςυμμετϋχει ςτον διαγωνιςμό. 
την περύπτωςη αυτό αποκλεύονται όλεσ οι προςφορϋσ, εκτόσ εϊν αποςυρθούν από 
τον ενδιαφερόμενο όλεσ οι προςφορϋσ που καταθϋτει εκτόσ από μύα με την οπούα θα 
ςυμμετϋχει ςτον διαγωνιςμό. Επύςησ δεν μπορεύ να ςυμμετϋχει ςτον διαγωνιςμό για 
λογαριαςμό του, υπϊλληλοσ εταιρύασ που ςυμμετϋχει ςε αυτόν ό ειδικόσ ςύμβουλοσ 
αμειβόμενοσ από αυτό με μιςθό ό ϊλλο τρόπο αμοιβόσ. 
10.3 Αφού περϊςει η ώρα που αναφϋρεται ςτην διακόρυξη, κηρύςςεται το τϋλοσ 
παρϊδοςησ των προςφορών και αναγρϊφεται αυτό ςτα πρακτικϊ και απαγορεύεται 

16PROC005475933 2016-11-29



 11 

για οποιοδόποτε λόγο αποδοχό μεταγενϋςτερησ προςφορϊσ με ποινό ακυρότητασ του 
διαγωνιςμού, εκτόσ εϊν η επύδοςη προςφορών που ϊρχιςε πριν από την ώρα λόξησ 
αποδοχόσ των προςφορών ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό και μετϊ από την ώρα αυτό.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Αποςφρϊγιςη - Αξιολόγηςη των προςφορών 
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημόςια από την επιτροπό που 
ςυγκροτόθηκε με την υπ’ αρ.  290/2016 του Διοικητικού υμβουλύου τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  
Α.Ε., κατϊ την ακόλουθη διαδικαςύα: 
α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ, καθώσ και ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, εφόςον προβλϋπεται η 
υποβολό τησ ςτα ϋγγραφα τησ διακόρυξησ, μονογρϊφονται δε και ςφραγύζονται από 
το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό και 
η τεχνικό προςφορϊ, ανϊ φύλλο. Σο αρμόδιο όργανο καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν 
προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα 
του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου. Οι 
φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται 
από το παραπϊνω όργανο και τοποθετούνται ςε φϊκελο ο οπούοσ και παραμϋνει μϋχρι 
να ολοκληρωθεύ η αξιολόγηςη των τεχνικών  και λοιπών ςτοιχεύων κϊθε προςφορϊσ 
προκειμϋνου να αποςφραγιςθεύ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από τα 
ϋγγραφα τησ διακόρυξησ ό την πρόςκληςη.  

β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ  
προςφορϊσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ των εγγρϊφων τησ διακόρυξησ και ςυντϊςςει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προςφορών που δεν γύνονται αποδεκτϋσ με 
βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ των εγγρϊφων τησ διακόρυξησ και των τεχνικών 
προδιαγραφών τησ μελϋτησ. 

γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των  
προςφορών, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των  
προςφορών, αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από  τα 
ϋγγραφα τησ διακόρυξησ ό την ειδικό πρόςκληςη και ακολουθεύ ςχετικό  ανακούνωςη 
τιμών. Για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα  προηγούμενα ωσ ϊνω 
ςτϊδια α΄ και β΄ οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ προςφορϊσ  δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ 
επιςτρϋφονται. 

Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη του 
αποφαινόμενου οργϊνου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (Δ.. τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ. ΑΕ), η οπούα 
κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ ό ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ. 
Όςοι παρευρύςκονται ςτη διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των προςφορών λαμβϊνουν 
γνώςη των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό. 
Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών 
προςφορών και των οικονομικών προςφορών μπορούν  να γύνουν ςε μύα δημόςια 
ςυνεδρύαςη, κατϊ την κρύςη τησ επιτροπόσ ςύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν. 
4412/2016. 
Προςφορϋσ που εύναι αόριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη, 
απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ, με απόφαςη του Δ τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε. ύςτερα από 
γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού. 
Προςφορϋσ που δεν φϋρουν την υπογραφό του διαγωνιζομϋνου ό δεν εύναι ςύμφωνεσ 
με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ απορρύπτονται ςαν απαρϊδεκτεσ. 
Επύςησ, προςφορϋσ που παρουςιϊζουν κατϊ την κρύςη τησ επιτροπόσ του 
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διαγωνιςμού ουςιώδεισ αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
διακόρυξησ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο  
Ενςτϊςεισ 

Ένςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ νομιμότητασ διενϋργειϊσ του ό 

τησ ςυμμετοχόσ προμηθευτό ςε αυτόν υποβϊλλεται εγγρϊφωσ ενώπιο τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςύμφωνα με το Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ωσ εξόσ: 

12.1 α) ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού, υποβϊλλεται 
ςτην αρμόδια για την διενϋργεια του διαγωνιςμού υπηρεςύα, μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ 
πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 
β) ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα 
ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ 
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. 
Η ϋνςταςη εξετϊζεται από το Δ τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε. μετϊ από αιτιολογημϋνη 
γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου (Επιτροπή Εξέταςησ Ενςτάςεων) και η ςχετικό 
απόφαςη εκδύδεται εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών  (β’ περίπτωςη) ό 
οπωςδόποτε πριν από την διενϋργεια του διαγωνιςμού (α’ περίπτωςη). Για το 
παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 
καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ 
τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο 
παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό 
από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 
12.2 Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ λόγουσ, προ τησ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ δεν γύνονται δεκτϋσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Κατακύρωςη – Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ – Φρονικό Διϊρκεια ύμβαςησ 

Η κατακύρωςη τησ προμόθειασ θα γύνει ςτον προμηθευτό  που θα προςφϋρει το 

μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό, επύ τησ μϋςησ λιανικόσ τιμόσ 

πώληςησ των καυςύμων την ημϋρα παρϊδοςησ, όπωσ αυτό προκύπτει από το 

εκϊςτοτε εκδιδόμενο δελτύο πιςτοπούηςησ τιμών του Σμόματοσ Εμπορύου, τησ 

Διεύθυνςησ Ανϊπτυξησ, τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Φύου, τησ Περιφϋρειασ Βορεύου 

Αιγαύου και που θα οδηγεύ ςτην μικρότερη ςυνολικϊ τιμό προςφορϊσ . 

Η κατακύρωςη του διαγωνιςμού θα γύνει με απόφαςη του Δ τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε, 

ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ των προςφορών. 

Έπειτα θα υπογραφεύ το ςχετικό ςυμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών, το οπούο θα 

ϋχει χρονικό διϊρκεια ϋωσ εξαντλόςεωσ των ποςοτότων ό τησ δαπϊνησ.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων την χαμηλότερη τιμό ςτον 
οπούον πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη, εντόσ προθεςμύασ (10) δϋκα ημερών από την 
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, οφεύλει να υποβϊλει ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο τα πιο κϊτω αναφερόμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, τα 
οπούα αποςφραγύζονται και ελϋγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπό 
Διαγωνιςμού). 
Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να προςκομιςθούν εύναι τα εξόσ: 
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1.  Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ϋκδοςησ τουλϊχιςτον του τελευταύου τριμόνου ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ τησ 
χώρασ καταγωγόσ ό προϋλευςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν 
καταδικαςθεύ για ϋνα ό περιςςότερα από τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 73 του 
Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016). 
Τπόχρεοι προςκόμιςησ Αποςπϊςματοσ Ποινικού Μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου 
αρμόδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ, εύναι τα 
φυςικϊ πρόςωπα, οι διαχειριςτϋσ των προςωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των 
εταιριών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ο Διευθύνων ύμβουλοσ καθώσ και όλα τα 
μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδροσ και τα 
μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου του υνεταιριςμού, ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη οι 
νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικού προςώπου.  
 

Σε περίπτωςη αλλοδαπών νομικών προςώπων, η ανωτέρω υποχρέωςη αφορά ςτα φυςικά πρόςωπα που 
έχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότητεσ κατά τη νομοθεςία από την οποία διέπονται. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδοσ του αδικήματοσ για το οποίο 
καταδικάςθηκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωςη του άρθρου 8 του Ν 
1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεςία τησ χώρασ εγκατάςταςήσ του, όπου αναφέρονται με 
ςαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνιςμού μπορεί ςε κάθε περίπτωςη να ζητήςει από 
τον ενδιαφερόμενο να προςκομίςει αντίγραφα των καταδικαςτικών αποφάςεων. 
 

Σο ανωτϋρω ϋγγραφο (Απόςπαςμα Ποινικού Μητρώου) μπορεύ να ζητηθεύ 
αυτεπϊγγελτα από την Τπηρεςύα που διενεργεύ το διαγωνιςμό εφόςον 
προςκομιςτεύ ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο Αςτυνομικού Δελτύου Σαυτότητασ 
των υπόχρεων. 

 

2. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του 
τελευταύου εξαμόνου, πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, 
από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν ςε πτώχευςη επύςησ, ότι δεν τελούν ςε 
διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ.  

3. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του 
τελευταύου εξαμόνου, πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, 
από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη και 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού και, επύςησ, ότι δεν τελούν ςε διαδικαςύα θϋςησ ςε 
αναγκαςτικό διαχεύριςη και πτωχευτικού ςυμβιβαςμού.  

4. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του 
τελευταύου εξαμόνου, πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, 
από το οπούο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινό εκκαθϊριςη του Κ.Ν. 2190/20, 
όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (A΄101), όπωσ εκϊςτοτε 
ιςχύει, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μόνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα) και, 
επύςησ, ότι δεν τελούν υπό διαδικαςύα ϋκδοςησ απόφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων ό υπό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μόνο 
για αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα). Επύ ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα 
προαναφερόμενα πιςτοποιητικϊ τησ εκκαθϊριςησ, εκδύδονται, όςον αφορϊ ςτην κοινό 
εκκαθϊριςη από την αρμόδια Τπηρεςύα τησ Νομαρχιακόσ Αυτοδιούκηςησ, ςτο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών τησ οπούασ εύναι εγγεγραμμϋνη η ςυμμετϋχουςα ςτο διαγωνιςμό 
A.E., ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπωσ 
εκϊςτοτε ιςχύει, και, όςον αφορϊ ςτην ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990, όπωσ 
εκϊςτοτε ιςχύει, από το αρμόδιο Εφετεύο τησ ϋδρασ τησ ανωνύμου εταιρεύασ που τελεύ 
υπό ειδικό εκκαθϊριςη. Επύ ημεδαπών εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ και 
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προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιητικό τησ εκκαθϊριςησ, εκδύδεται 
από το αρμόδιο τμόμα του Πρωτοδικεύου τησ ϋδρασ τησ ςυμμετϋχουςασ ςτον 
διαγωνιςμό επιχεύρηςησ. 

Τα ανωτέρω πιςτοποιητικά εκδίδονται: 

-       Αυτά που αφορούν την πτώχευςη και τον πτωχευτικό ςυμβιβαςμό (διαδικαςία εξυγίανςησ), την 

ειδική εκκαθάριςη του Πτωχ. Κώδικα καθώσ και την αναγκαςτική διαχείριςη, από το οικείο πρωτοδικείο. 

-       Αυτά που αφορούν την εκκαθάριςη, από το Υπουργείο Ανάπτυξησ και  Ανταγωνιςτικότητασ ή την 

οικεία περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυμεσ εταιρείεσ, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για 

ομόρρυθμεσ και ετερόρρυθμεσ εταιρείεσ ή εταιρείεσ περιοριςμένησ ευθύνησ και από το ειρηνοδικείο εάν 

πρόκειται για ςυνεταιριςμούσ. 

Τα ανωτέρω πιςτοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνεσ πριν από την ημερομηνία 
διενέργειασ του διαγωνιςμού. 

5. Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από αρμόδια κατϊ περύπτωςη αρχό, από το 
οπούο να προκύπτει ότι κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροι 
ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
(κύριασ και επικουρικόσ π.χ. IKA, OAEE, ΣΜΕΔΕ κ.α.) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ 
υποχρεώςεισ τουσ. ε περύπτωςη εγκατϊςταςόσ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα 
δικαιολογητικϊ των παραπϊνω περιπτώςεων (2), (3) και (4) εκδύδονται με βϊςη την 
ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοι, από την οπούα και 
εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό.  

Επιπρόςθετα, ο υποψόφιοσ υποχρεούται να προςκομύςει υπεύθυνη δόλωςη νομύμωσ 
θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ ςτην οπούα να δηλώνονται οι αςφαλιςτικού 
φορεύσ ςτουσ οπούουσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω 
ειδοπούηςησ, να καταβϊλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ για το απαςχολούμενο ςε αυτόν 
προςωπικό.  

Διευκρινίζεται ότι η αςφαλιςτική ενημερότητα: 
-       αφορά όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ ςτην επιχείρηςη, με οποιαδήποτε ςχέςη εργαςίασ, που είναι 
αςφαλιςμένοι ςε οποιονδήποτε αςφαλιςτικό φορέα.(π.χ. ΙΚΑ κ.α) 
-       ςε περίπτωςη ατομικών επιχειρήςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμένοι ωσ εργοδότεσ ή 
ελεύθεροι επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ,(π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.α.) 
-      ςε περίπτωςη εταιρειών (Νομικών Προςώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό πρόςωπο) 
και όχι τα φυςικά πρόςωπα που τη διοικούν ή την εκπροςωπούν, εκτόσ αν αυτά έχουν εργαςιακή ςχέςη 
με την εταιρεία. 

 
6. Οι ςυνεταιριςμού, βεβαύωςη αρμόδιασ αρχόσ ότι ο υνεταιριςμόσ λειτουργεύ νόμιμα.  
 
ε περύπτωςη που ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδόχου οριςμϋνα από τα πιο πϊνω 
δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ όλεσ τισ πιο πϊνω 
περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαύωςη 
του υποψόφιου Αναδόχου ό, ςτα κρϊτη όπου δεν προβλϋπεται Ένορκη Βεβαύωςη, με 
Τπεύθυνη Δόλωςη του υποψόφιου Αναδόχου ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικό αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού οργανιςμού τησ χώρασ του 
υποψόφιου Αναδόχου ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ότι ςτη ςυγκεκριμϋνη χώρα δεν 
εκδύδονται τα ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα και ότι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται 
ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη.  
Επιςημαύνεται ότι Δικαιολογητικϊ που εκδύδονται ςε Κρϊτοσ εκτόσ Ελλϊδασ, θα 
ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Η 
μη ϋγκαιρη και προςόκουςα υποβολό των ανωτϋρω δικαιολογητικών ςυνιςτϊ λόγο 
αποκλειςμού του προςφϋροντα από τον διαγωνιςμό. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  
Φρόνοσ και τόποσ παρϊδοςησ των καυςύμων 

Η παρϊδοςη των καυςύμων θα γύνεται τμηματικϊ, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ 
ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ. Α.Ε, εντόσ μύασ ημϋρασ και ύςτερα από ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ τον 
προμηθευτό.  
Η παρϊδοςη των καυςύμων θα γύνεται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΦΤΣΑ Ν.Φύου,  όπου 
βρύςκονται οι δεξαμενϋσ αποθόκευςησ καυςύμων τησ εταιρεύασ, τμηματικϊ ςύμφωνα 
με τισ ανϊγκεσ και τισ εντολϋσ τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε με ευθύνη και δαπϊνεσ του 
αναδόχου. Σα καύςιμα θα παραλαμβϊνονται από την αρμόδια επιτροπό τησ 
ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε, ύςτερα από τον ςχετικό ποςοτικό και ποιοτικό ϋλεγχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Κόρυξη προμηθευτό ϋκπτωτου 
15.1 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην 
προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ, 
από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομϊ του καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςη τιμόσ με απόφαςη του Δ τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε, ύςτερα από 
γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου. 
15.2  Με την ύδια διαδικαςύα, ο προμηθευτόσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, 
εφόςον δεν παραδύδει τα καύςιμα ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 14 τησ 
παρούςασ και από την ςχετικό ςύμβαςη. 
15.3 Κατϊ τα λοιπϊ ςε περύπτωςη που προμηθευτόσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ 
επιβϊλλονται ς' αυτόν οι κυρώςεισ που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 203 και 207 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Εγγύηςη 

Ο προμηθευτόσ θα εγγυηθεύ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ότι τα καύςιμα που θα 
προμηθεύςει θα ανταποκρύνονται πλόρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφών και 
των χαρακτηριςτικών τησ προςφορϊσ και ότι θα εύναι αυτϊ ϊριςτησ ποιότητασ, 
απαλλαγμϋνα από οποιοδόποτε ελϊττωμα και ότι θα ανταποκρύνονται από κϊθε 
ϊποψη για την χρόςη και λειτουργύα για την οπούα προορύζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
 Φρηματοδότηςη - Σρόποσ πληρωμόσ 

Η δαπϊνη τησ προμόθειασ θα χρηματοδοτηθεύ από ύδιουσ πόρουσ και θα βαρύνει τουσ 

ανϊλογουσ κωδικούσ πιςτώςεων  ΚΑ 64.00.00 του προώπολογιςμού τησ επιχεύρηςησ 

και μϋχρι τη διενϋργεια του επόμενου δημόςιου μειοδοτικού διαγωνιςμού. 

Η πληρωμό τησ αξύασ των καυςύμων ςτον προμηθευτό θα γύνεται μετϊ την παραλαβό 

τουσ, με την ϋκδοςη του ανϊλογου παραςτατικού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
Λόψη πληροφοριών - Δημοςύευςη 

Σα τεύχη δημοπρϊτηςησ θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Φύου 
www.chioscity.gr (προκηρύξεισ), επύςησ μπορούν να ζητηθούν χωρύσ χρϋωςη από την 
2η  Δεκεμβρύου 2016 ημϋρα Παραςκευό ϋωσ και την 9η Δεκεμβρύου2016,  ημϋρα 
Παραςκευό από τισ 9:00 ϋωσ και τισ 14:00, ςτα γραφεύα τησ ΔΙ.Α.ΝΟ.Φ.  Α.Ε ςτο Δόμο 
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Φύου ςτο γραφεύο 7, τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, και ςτα τηλ. 6942065842 και 
6973037118 και επύ τεχνικών θεμϊτων και μελϋτησ παρϋχονται κατϊ τισ εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ και ώρεσ ςτο  Γραφεύο Προμηθειών & Αποθόκησ του Δόμου, Κανϊρη 18 και 
ςτο τηλ. 22713 51702.  
Περύληψη και η αναλυτικό διακόρυξη θα δημοςιευθεύ ςτο ΚΗΜΔΗ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο  
Νομικό Πλαύςιο 

α) Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 117 του Ν 4412/2016. 

β) Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπωσ ιςχύουν. 

γ) Εϊν κριθεύ αναγκαύο, το Δ δύναται να αποφαςύςει την προςφυγό ςτη διαδικαςύα 
διαπραγμϊτευςησ με τισ προώποθϋςεισ και τουσ όρουσ που τύθενται από τισ διατϊξεισ 
του ϊρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

δ) Για κϊθε θϋμα που δεν ρυθμύζεται από την παρούςα διακόρυξη ϋχουν εφαρμογό οι 
διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχύουν. 

 

 

 

 

 

 

Υίορ, 29-11-2016 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΙ.Α.ΝΟ.Υ.  Α.Δ 

 
 
 

                                         ςπιώδηρ ωκπάηηρ 
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