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Ελληνική Δημοκρατία                                                                                                                                                                                            
Δήμος Χίου                                                                       Ημερομηνία:  03-02-2017 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                          Αρ. Πρωτ.: 3421                                                                                                                    
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης                                               
Κανάρη 18, 82131 Χίος                                                                          
Πληροφορίες: Φαφαλιός Α. 
Τηλέφωνο: 2271351702-713 
Φαξ: 2271351738 
e-mail: promithies@chios.gov.gr       
                     

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)για το σύνολο των ποσοτήτων και 
προϋπολογισμού της κάθε υποομάδας ή συνολικά της ομάδας που συμμετέχει, για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία δομών 
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017», συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 573.047,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
Φ.Π.Α. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες 
«υποομάδες», ή συνολικά της ομάδας καυσίμων ή λιπαντικών που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ή υποομάδας επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.  
Οι διαγωνισμοί με Αρ. Συστήματος 38262 και 38263 θα διεξαχθούν αποκλειστικά με 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη 2017 
και ώρα 17:00μμ. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση 
συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
χωρίς τον Φ.Π.Α. (αναλυτικά στο Άρθρο 14 της διακήρυξης).    
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται 
στο άρθρο 9 της σχετικής διακήρυξης. Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, Κανάρη 18, 
στα τηλ. 2271351702 και 2271351713, fax 2271351738. 
Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
 

                   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
              ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης                           Αρ. πρωτ.: 3421/03-02-2017 
Πληροφορίες: Φαφαλιός Α. 
Τηλέφωνο: 2271351702-713 
Fax: 2271351738 
e-mail: promithies@chios.gov.gr  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χίου  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»   
2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»  

3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»   

4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 
Α’/25-01-2013   

5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»   

6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»   

7. τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L335)» έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31-12-2016   

8. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»   

9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με 
θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»   

10. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα 
«Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, 
καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»  

11. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»   

12. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση 
Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» 

13. το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».   
14. την υπ’ αριθμ. 16/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου  
15. την υπ’ αριθμ. 905/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας 

της προμήθειας και   
16. την υπ’ αριθμ. 33/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων 

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και για την δέσμευση των 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμων (βενζίνη 
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αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης), του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 
Περιφερειακή ενότητα Χίου κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) στο σύνολο της 
προμήθειας των λιπαντικών, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & 

λιπαντικών για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων έτους 2017» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 573.047,16 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.  
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, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016. 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των τριάντα πέντε (35) 
ημερών (ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε ανοικτή διαδικασία από την 
ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης 
της σύμβασης) σε τριάντα (30) ημέρες, διότι η υποβολή των προσφορών θα γίνει με 
ηλεκτρονικά μέσα. 
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 Ν. 4412/2016. 

 
- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
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 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, στο σύνολό του ή εν μέρει, ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρο 32 παρ.2α του Ν.4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 18, της 
παρούσης. 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
03/02/2017 

14/02/2017 
Ημέρα: ΤΡΙΤΗ 
Ώρα 07:00 πμ 

08/03/2017 
Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα 17: 00 μμ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία 
εγγραφής:  

α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και 
από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 
ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

        - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική.  

        - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος.  

β. 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. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1 
Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (στο εξής ΔΗΜΟΣ),  
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  
Δημοκρατίας 2 – Χίος, Τ.Κ. 821 31, Ελλάδα  
Δικτυακός Τόπος : http://www.chioscity.gr  / (Προκηρύξεις) 
Πληροφορίες: Αδαμάντιος Φαφαλιός, Ιωάννης Χαμέτης 
Τηλέφωνο: +30 2271351702, +30 2271351713 και  

Φαξ : +30 2271351738 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@chios.gov.gr 
 

Άρθρο 2 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :  
α) Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού,  

β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (προσφορά του αναδόχου),  
γ) Ο Προϋπολογισμός μελέτης,  
δ) Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας. 

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του β) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του 
αναδόχου – περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 16/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου. 

Άρθρο 3 
Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 489.783,90 ευρώ (€), μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%, και θα βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως εξής: (Α. Δήμος Χίου 
πιστώσεις 2017 ποσού 209.569,71 Ευρώ και πιστώσεις 2018 ποσού 332.919,39 Ευρώ  
και Β. για τα Νομικά Πρόσωπα πιστώσεις 2017 και 2018).  
Η δαπάνη για την προμήθεια συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% έχει 
προϋπολογισθεί στο ποσό των (πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων σαράντα επτά 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών) 573.047,16 ευρώ για διάστημα ενός έτους, και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο 
το Δήμο ΧΙΟΥ και τις δομές του, καθώς και των Νομικών του Προσώπων: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α' : ΚΑΥΣΙΜΑ   

       

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ    
(lt) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΔΑΠΑΝΗ 

  

  
Δ.ΧΙΟΥ ΔΗΚΕΧ ΝΠΔΔ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΟΜΗΡΕΙΟ   
    

1 
Πετρέλαιο κίνησης   

CPV: 09134100-8 
Λίτρο 351.800 

 
    100 351.900 0,97 341.343,00 

2 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

CPV : 09135100-5 
Λίτρο 7.782 1.500   1.500 10.000 20.782 0,80 16.625,60 

3 
Βενζίνη αμόλυβδη 

CPV : 09132100-4 
Λίτρο 45.190 7.000 4.500 800   57.490 1,27 73.012,30 

 

       
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 430.980,90 

 

       
Φ.Π.Α. 17% 73.266,75 

 

       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 504.247,65 € 

http://www.chioscity.gr/
mailto:promithies@chios.gov.gr
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Για το σύνολο του Δήμου Χίου και των Δομών του 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ & ΔΟΜΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης  λίτρο 351.800 0,97 341.246,00 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης     λίτρο 7.782 0,80 6.225,60 

3 Βενζίνη αμόλυβδη     λίτρο 45.190 1,27 57.391,30 

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 404.862,90 

   

ΦΠΑ 17% 68.826,69 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        473.689,59 €  

 
 

ΟΜΑΔΑ Β' : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  CPV: 24951100-6    Δ.ΧΙΟΥ     

4 Πρόσθετο AdBlue λίτρο 6.000 0,90 5.400,00 

5 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68                                                                                λίτρο 6.000 1,70 10.200,00 

6 Λιπαντικό μηχανής SAE 15W 40                                                                                             λίτρο 4.000 2,50 10.000,00 

7 Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)                                                                                         λίτρο 400 5,50 2.200,00 

8 Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II                                                                                  λίτρο 220 3,40 748,00 

9 Υγρό φρένων DOT 4                                                                                                        λίτρο 120 6,00 720,00 

10 Γράσο βάσεως λιθίου                                                                                                     χγρ   600 3,30 1.980,00 

11 Αντιψυκτικά Παραφλού                                                                                                     λίτρο 680 2,00 1.360,00 

12 Αντιψυκτικά Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου                                                                            λίτρο 700 2,70 1.890,00 

13 Απιονισμένο νερό                                                                                                         λίτρο 1.500 0,28 420,00 

14 Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)                                                                                         λίτρο 300 2,50 750,00 

15 Λιπαντικό SAE 85W -140 (βαλβολίνη)                                                                                       λίτρο 140 3,00 420,00 

16 Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 5W-40 λίτρο 4.500 4,60 20.700,00 

17 Λάδι (σιλικόνης) βεντιλατέρ  τεμ. 3 45,00 135,00 

18 
Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη 

ιξώδους  
λίτρο 100 7,50 750,00 

19 Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης χγρ   140 5,50 770,00 

20 
Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης  

(μπλοκέ LSD) 
λίτρο 60 6,00 360,00 

 
  

25.463     

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.803,00 

   

Φ.Π.Α. 17% 9.996,51 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68.799,51 € 

 
Η παράδοση των λιπαντικών για τον Δήμο Χίου θα γίνει τμηματικά στο Συνεργείο-
Μηχανουργείο του, στην περιοχή Γρού της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων και ανάλογα 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας συντήρησης οχημάτων.  

 
Η ανωτέρω δαπάνη αναλυτικά ανά Δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων 
(ΟΜΑΔΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) του Δήμου και δομών του και ανά Νομικό Πρόσωπο έχει ως 
εξής:  
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Α1. Για τη Δημ. Ενότητα Χίου, Ομηρούπολης, Αγίου Μηνά, Καμποχώρων, Ιωνίας & Δομές 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

ΜΗΝΑ & ΔΟΜΕΣ  

A/A ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης                                                                                                        λίτρο 270.600 0,97 262.482,00 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης                                                                                                    λίτρο 1.482 0,80 1.185,60 

3 Βενζίνη αμόλυβδη                                                                                                         λίτρο 39.790 1,27 50.533,30 

 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 314.200,90 

   

ΦΠΑ 17% 53.414,15 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        367.615,05 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων των δημοτικών 
ενοτήτων Χίου, Ομηρούπολης, Αγίου Μηνά και Καμποχώρων, Ιωνίας & δομές. 

Α2. Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Χίου ( ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 1.500 0,80 1.200,00 

2 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 7.000 1,27 8.890,00 

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.090,00 

   

ΦΠΑ 17% 1.715,30 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          11.805,30 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων που θα ορίσει η ΔΗ.Κ.Ε.Χ. 

Α3. Για το Νομ. Πρόσωπο Κοινων. Προστ. & Αλληλεγγύης Πολιτ. Αθλητ. & Παιδείας 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 4.500 1,27 5.715,00 

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.715,00 

   

ΦΠΑ 17% 971,55 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            6.686,55 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων που θα ορίσει το Νομικό 
Πρόσωπο. 

Α4. Για το Λιμενικό Ταμείο 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 1.500 0,80 1.200,00 

2 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 800 1,27 1.016,00 

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.216,00 

   

ΦΠΑ 17% 376,72 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         2.592,72 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων που θα ορίσει το Λιμενικό ταμείο. 
Α5. Για το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 

ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 100 0,97 97,00 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 10.000 0,80 8.000,00 

   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.097,00 

   

ΦΠΑ 17% 1.376,49 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            9.473,49 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων που θα ορίσει το Ομήρειο 
Πνευματικό Κέντρο. 
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Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Αμανής  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 

A/A ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης                                                                                                        λίτρο 25.000 0,97 24.250,00 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης                                                                                                      λίτρο 2.100 0,80 1.680,00 

3 Βενζίνη αμόλυβδη                                                                                                         λίτρο 1.800 1,27 2.286,00 

 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.216,00 

   

ΦΠΑ 17% 4.796,72 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          33.012,72 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής 
ενότητας Αμανής ή σε δεξαμενή 1.000 lt. 

 
Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

A/A ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης                                                                                                        λίτρο 28.700 0,97 27.839,00 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης                                                                                                      λίτρο 2.100 0,80 1.680,00 

3 Βενζίνη αμόλυβδη                                                                                                         λίτρο 1.800 1,27 2.286,00 

 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.805,00 

   

ΦΠΑ 17% 5.406,85 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          37.211,85 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής 
ενότητας Καρδαμύλων ή σε δεξαμενή 2.000 lt. 

 
Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 

A/A ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης                                                                                                        λίτρο 27.500 0,97 26.675,00 

2 Πετρέλαιο θέρμανσης                                                                                                      λίτρο 2.100 0,80 1.680,00 

3 Βενζίνη αμόλυβδη                                                                                                         λίτρο 1.800 1,27 2.286,00 

 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.641,00 

   

ΦΠΑ 17% 5.208,97 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          35.849,97 €  

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της δημοτικής 
ενότητας Μαστιχοχωρίων ή σε δεξαμενή 1.000 lt. 

 
Παρακάτω αναλυτικά για την (ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) του Δήμου, έχει ως εξής: 

Ε. Λιπαντικά  
ΟΜΑΔΑ Β' : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

      Δ.ΧΙΟΥ 

4 Πρόσθετο AdBlue λίτρο 6.000 

5 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68                                                                                λίτρο 6.000 

6 Λιπαντικό μηχανής SAE 15W 40                                                                                             λίτρο 4.000 

7 Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)                                                                                         λίτρο 400 

8 Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού DEXRON II                                                                                  λίτρο 220 

9 Υγρό φρένων DOT 4                                                                                                        λίτρο 120 

10 Γράσο βάσεως λιθίου                                                                                                     χγρ   600 
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11 Αντιψυκτικά Παραφλού                                                                                                     λίτρο 680 

12 Αντιψυκτικά Παραφλού για κινητήρες αλουμινίου                                                                            λίτρο 700 

13 Απιονισμένο νερό                                                                                                         λίτρο 1.500 

14 Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)                                                                                         λίτρο 300 

15 Λιπαντικό SAE 85W -140 (βαλβολίνη)                                                                                       λίτρο 140 

16 Λιπαντικό μηχανής συνθετικό SAE 5W-40 λίτρο 4.500 

17 Λάδι (σιλικόνης) βεντιλατέρ  τεμ. 3 

18 
Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη 
ιξώδους  

λίτρο 100 

19 Γράσο κεντρικών συστημάτων λίπανσης χγρ   140 

20 
Βαλβολίνη για διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ 
LSD) 

λίτρο 60 

 
  

25.463 

 
Α. για το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ και τις ΔΟΜΕΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΠΣΕΑ) θα βαρύνει τους εξής κωδικούς 

αριθμούς: 

Είδος  Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Καύσιμα 

 

09134100-8 

09135100-5 

09132100-4 

 

10-6641.001 

10-6643 

15-6641.001 

20-6641.001 

20-6644.001 

30-6641.001 

30-6644.001 

35-6641.001 

35-6644.001 

60-6643.003 

60-6641.007 

20-6641.004 

20-6644.002 

Α-279/27-1-2017 

Α-280/27-1-2017 

Α-281/27-1-2017 

Α-288/27-1-2017 

Α-289/27-1-2017 

Α-282/27-1-2017 

Α-291/27-1-2017 

Α-283/27-1-2017 

Α-290/27-1-2017 

Α-284/27-1-2017 

Α-285/27-1-2017 

Α-286/27-1-2017 

Α-287/27-1-2017 

542.489,10 

 

(209.569,71 € 

το 2017 & 

332.919,39 € 

το 2018) 

Λιπαντικά 24951100-6 

 

Β. για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 

Είδος Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Καύσιμα 
09135100-5 

09132100-4 

64.00.00.01 

64.00.00.07 

64.08.00 

Α-46/2-2-2017 

Α-47/2-2-2017 

Α-45/2-2-2017 

11.805,30 

 

Γ. για το ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 

Είδος Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Καύσιμα 09132100-4 25-6641 Α-39/23-1-2017 6.686,55 

 

Δ. για το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ (Δ.Λ.Τ.Χ.). θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 

Είδος Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Καύσιμα 
09135100-5 

09132100-4 

10.6641 

10.6643 

Α-39/2-1-2017 

Α-40/2-1-2017 
2.592,72 

 

Ε. για το ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς: 

Είδος  Κωδ. Αρ. CPV ΚΑ προϋπολογισμού Α.Α.Υ. Σύνολο 

Καύσιμα 
09134100-8 

09135100-5 

15-6644 

15-6643 

Α-31/2-1-2017 

Α-13/2-1-2017 
9.473,49 
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Άρθρο 4 
Τρόπος εκτέλεσης – Κριτήριο κατακύρωσης 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης: 

(α) για την ομάδα Α’ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης & αμόλυβδη 
βενζίνη), πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), σε ακέραιες μονάδες, επί 
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν επιμέρους υποομάδες-
ομάδες της προμήθειας, αρκεί να καλύψουν το σύνολο της ποσότητας για την 
συγκεκριμένη υποομάδα καυσίμων. Η κατακύρωση θα γίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης για την υποομάδα, όπως αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης.  
Δηλαδή αν ο υποψήφιος προμηθευτής επιθυμεί να υποβάλει προσφορά μόνο για την 
υποομάδα για καύσιμα π.χ. ΔΕ Αμανής θα πρέπει να δώσει και οικονομική προσφορά 
για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και αν είναι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
για την συγκεκριμένη υποομάδα ΔΕ Αμανής που τον ενδιαφέρει να του γίνει 
κατακύρωση.    
(β) για την ομάδα Β’ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της ομάδας, 
στις τιμές της μελέτης, όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
αριθμ.16/2016 μελέτης. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή των 
ποσοτήτων έκαστης ομάδας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 
Άρθρο 5 

Συμβατικό ποσό όσον αφορά τα καύσιμα-λιπαντικά 
Τα ποσά και οι ποσότητες με τα οποία θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικά και 
δεν δεσμεύουν το Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα. Υπάρχει πιθανότητα σημαντικής 
διακύμανσης ιδιαίτερα στην περίπτωση των καυσίμων, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές ή 
με τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην ποσότητα τους.  
Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

Άρθρο 6 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των λιπαντικών ΟΜΑΔΑ Β’ θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας και εντός του χώρου που θα ορίσει ο Δήμος. 
Ο συμμετέχων των καυσίμων ΟΜΑΔΑ Α’ θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για 
την τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα, η οποία θα γίνεται καθημερινά στο 
πρατήριό του, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής από την αρμόδια Υπηρεσία.  
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, εφ’ όσον το πρατήριο του βρίσκεται 
σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων από την έδρα της Δημοτικής 
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Ενότητας μέσα στην οποία κινούνται (δραστηριοποιούνται) τα εκάστοτε οχήματα, 
ενδέχεται να γίνεται με παράδοση σε δεξαμενές εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε 
δημοτικής ενότητας του Δήμου ΧΙΟΥ και σε ποσότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
Άρθρο 3 της παρούσης.  

Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το Δήμο ΧΙΟΥ ή από κάθε Νομικό Πρόσωπο 
ξεχωριστά. Ο Δήμος όπως και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούται να 
απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων ή λιπαντικών που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό, αν κριθεί όμως αναγκαίο ο προμηθευτής υποχρεούται να 
την παραδώσει. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει 
την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο ΧΙΟΥ και τα Νομικά του Πρόσωπα με την 
παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ή των λιπαντικών. 
 

Άρθρο 7 
Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

 
Άρθρο 8 

Αποκλεισμός υποψηφίων 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016): 
1. εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης– πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  

• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 
(ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. 

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.  

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση.  

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.  

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να 
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές.  
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10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

 
Άρθρο 9 

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

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

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
9.1. 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, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν 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 Υ.Α. 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. 
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 72, παρ.1α του 

Ν.4412/2016. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 14 
της παρούσας διακήρυξης.  
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (eΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του 
Ν.4412/2016 το οποίο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 
Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν 
στην συνέχεια από τον ή τους μειοδότες οικονομικούς φορείς. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
Η Αναθέτουσα Αρχή: 
(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  
το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη. 
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
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Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 
 
(2) Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας: 
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και 
να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο .xml του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 
σύνταξης. 
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως 
αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν 
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλομετρητή. 
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 
στην ιστοσελίδα). 
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf 
είτε με φόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. 

 
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 
προσώπου. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:  
- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ:  
- Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
- Για τις Α.Ε. αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 
αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις 
αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, 
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση 
των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή 
της Εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο 
καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, 
γίνονται δεκτά τα παραπάνω και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εάν πρόκειται για ΟΕ και 
ΕΕ.  
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 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.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και 
των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά 
στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά 
Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της 
απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα 

οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 
δημοσιότητας καθώς και, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας 
όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν 
επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
  
4. Το παραστατικό εκπροσώπησης: Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που 
δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου 
της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως 
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή), αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16).  
 
Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 
όσον αφορά στην τεχνική προσφορά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παρακάτω, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά: 
 
9.1.1. ΟΜΑΔΑ Α’ Καυσίμων 
1) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου ο υποψήφιος προμηθευτής καυσίμων 
θα αναφέρει ρητά ότι: 
α. τα προσφερόμενα καύσιμα συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, 
οι οποίες επιβάλλονται από τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, τους επίσημους 
κρατικούς φορείς, τη μελέτη και την διακήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, θα δηλώνεται ο 
χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα των παραδιδόμενων καυσίμων, τουλάχιστον για 6 
μήνες, με την επιφύλαξη του τρόπου αποθήκευσης αυτών από την αναθέτουσα αρχή. 

β. τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι «……..» καθώς και ότι 
αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση. 

γ. η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων καυσίμων είναι «………» και το εργοστάσιο στο 
οποίο θα παρασκευασθούν είναι «……….». 

δ. ο χρόνος ισχύς της προσφορά του είναι «……..».  

ε. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους 
και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

 
9.1.2. ΟΜΑΔΑ Β’ Λιπαντικά 
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου ο υποψήφιος προμηθευτής λιπαντικών 
θα αναφέρει ρητά ότι: 

α. τα προσφερόμενα υλικά είναι χώρα παραγωγής «……» & κατασκευής του εργοστασίου     
« ......... », καινούργια, αμεταχείριστα και απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
οχημάτων-μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, δεσμεύομαι να αποδεικνύω τη 
καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών (εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση 
πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β. τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για απόδειξη του ανωτέρω 
τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται 
της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Οι κατασκευαστές των ειδών είναι 
πιστοποιημένοι κατά ISO, 

γ. θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον αυτό 
απαιτηθεί από την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαι σε θέση να προσκομίσω 
τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε είδους, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και 
οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας, 

δ. τα προσφερόμενα υλικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους με την επιφύλαξη της  
ορθής αποθήκευσης και χρήσης τους και σε περίπτωση αλλοίωσής τους υποχρεούμαι σε 
άμεση αντικατάστασή τους. 

ε. ο χρόνος ισχύς της προσφορά του είναι «……..».  

στ. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους 
και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

2) Έγκριση κυκλοφορίας των προσφερόμενων λιπαντικών εκδοθείσα από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (με την επισήμανση των προσφερόμενων ειδών). 

3) Πιστοποιητικά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 της παραγωγικής εταιρείας, 

4) Επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας τεχνικό φυλλάδιο (Prospectus) 
στο οποίο θα κατατεθούν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού, οι 
τεχνικές του προδιαγραφές καθώς και η διάρκεια ζωής του (διανυθέντα χιλιόμετρα 
οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 
(Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
«τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου». 

Επισημαίνονται τα εξής:  
1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με 

τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας κατά το μέρος που 
αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, στις διατάξεις του 
άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα Διακήρυξη. 
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 
ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), 
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα, φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3 του ν.4250/2014 (A’ 74) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της 
προσφοράς εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.  

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικές 
διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι 
Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 
 

Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική 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. 
Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ.4 του Ν.4412/2016, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
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 και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (επισυναπτόμενο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς). 
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη 
χώρα παραγωγής των ειδών που προσφέρουν καθώς και να επισημάνουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών στα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) βάσει τις 
ζητούμενες από τον Δήμο. 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
9.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 
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. 
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
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επισυνάψει σε μορφή αρχείου .pdf στον υποφάκελο «Οικονομική προσφορά», το 
αντίστοιχο (επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), της παρούσας διακήρυξης, 
της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες καταθέτει προσφορά.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν την ΟΜΑΔΑ Α’ 
των Καυσίμων, 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. Οφείλουν επίσης να επισυνάψουν 
και το (επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Καυσίμων) μαζί με την 
προσφορά τους. Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δε γίνεται δεκτό. 
Παράδειγμα: 

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:  
Πετρέλαιο κίνησης = 0,970 € ανά λίτρο 
Πετρέλαιο θέρμανσης = 0,800 € ανά λίτρο  
Βενζίνη αμόλυβδη = 1,270 € ανά λίτρο  
Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 
διακήρυξη) 2% για το πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,970-(0,970 x 0,02)=0,950.  

Για την ΟΜΑΔΑ Β’ των Λιπαντικών έχει αποτυπωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος η συνολική τιμή των λιπαντικών χωρίς το ΦΠΑ, επομένως οι 
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν στο σύστημα ως τιμή προσφοράς την προσφερόμενη 
συνολική τιμή χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή όμως, δεν αποτυπώνονται με αυτό το τρόπο οι 
επιμέρους τιμές ανά είδος λιπαντικού οι συμμετέχοντες οφείλουν μαζί με το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που παράγει το σύστημα να επισυνάψουν και το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς Λιπαντικών όπως περιγράφετε παραπάνω. 
 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) θα δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) (άρθρο 95 παρ.1 
Ν.4412/16) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη 
κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των ειδών ελεύθερων 
στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  
Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.  
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 
σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές των προσφορών δε υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της σύμβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 
προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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Άρθρο 10 
Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς 

Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να επισημάνει τα στοιχεία αυτά με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος. 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών κυρίως στοιχεία που είναι ευρεσιτεχνίες ή 
πατέντες της επιχείρησης που την καθιστούν μοναδική (π.χ. κατασκευαστικές 
καινοτομίες κ.α.). Σε περίπτωση που συνυποβάλει με την προσφορά στοιχεία και 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που προβλέπεται 

από ειδικές διατάξεις και καλύπτουν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόμενου όπως δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αν τα 

παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι 
έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

Άρθρο 11 

Γλώσσα 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 
και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε 
η ελληνική. Οι τυχόν προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων 
αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 

Άρθρο 12 
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

      -  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 
36 του Κώδικα Δικηγόρων ή 
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      -  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας 
στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας 

αυτής στην Ελλάδα ή  

      -  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/08 ή από 
πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά φυλλάδια (prospectus) και τα πιστοποιητικά ISO 
μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα αρκεί να αποτυπώνονται 
ξεκάθαρα οι Τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης-μελέτης. Σε κάθε περίπτωση η 
Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την 
μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 
προσφοράς η οποία θα βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή. 
 

Άρθρο 13 
Αντίγραφα 

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων που κατατίθενται 

στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού 
(μη επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές 

αντίγραφο, διευκρινίζετε ότι: 
α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), 
οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  
δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
Ο Δήμος Χίου υποχρεούται να ασκήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των απλών 
φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά 

έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο 
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3712/08&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2690/99&typen=4
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3. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

4. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται 

επικύρωση. 
5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται από την 
παρούσα διακήρυξη, εφόσον προέρχονται (υπογράφονται) από τους ίδιους τους 
διαγωνιζόμενους, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και στη συνέχεια προσκομίζονται και σε έντυπη 
μορφή στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους.  

Άρθρο 14 
Εγγυήσεις 

1. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου (Ν 2513/97) 
και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι 

εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.  
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί 

τους όρους του Άρθρου 12 της διακήρυξης. 
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 

Δήμου Χίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε 
περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια 
ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% της 
προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων που 

συμμετέχει. 
Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με τη παρ. 4 του Άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016 και θα αναφέρει: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στο Άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή 
συνολικά τουλάχιστον (210) ημέρες  από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2513/97&typen=4
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Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά, σε 
μορφή αρχείου .pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην 

αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή 

της. Εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: 1) αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 2) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/2016, 3) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 4) δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύμβασης.  
Αναλυτικά τα ποσά στις εγγυητικές: 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
Α : ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ και ΙΩΝΙΑΣ, ΔΟΜΕΣ & ΝΠΔΔ 

 
 
 

3.403,00 € 

Β : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 282,00 € 

Γ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 318,00 € 

Δ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 307,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                   4.310,00 € 

 
ΟΜΑΔΑ Β’ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
Ε :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

 
588,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 4.898,00 € 

 
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 

ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 
4 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 
 

Άρθρο 15 
Εναλλακτικές προσφορές 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά. Εναλλακτικές 

προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 
υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 
Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από 
τους προσφέροντες, καμία από αυτές δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. 

 

Άρθρο 16 
Χρονοσήμανση 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνονται αυτόματα από αυτό, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των 

προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 
   

Άρθρο 17 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών 180 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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2. Εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται από τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 18 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση-Αξιολόγηση των προσφορών 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)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. 
3. 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 λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
4. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, 
μέσα από το Σύστημα: 
• Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών.  
• Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  
• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις (Οικονομικής Επιτροπής του Δ. 
Χίου) επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών και αναρτάται η απόφαση της 
ηλεκτρονικά στο σύστημα. Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό αποστέλλει την 
ανωτέρω απόφαση στους συμμετέχοντες με σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος) για ενημέρωση.  
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 
από την Αναθέτουσα Αρχή αυτού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - 
οικονομικούς φορείς, για την παροχή διευκρινήσεων επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινήσεις, εντός 
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
• Για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο η αρμόδια 
Επιτροπή προχωράει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των Οικονομικών 
στοιχείων των συμμετεχόντων για όσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές τα Οικονομικά 
στοιχεία των προσφορών αυτών δεν αποσφραγίζονται. Ακολουθείτε στη συνέχεια η 
ανωτέρω διαδικασία έκδοσης σχετικών αποφάσεων από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. 
Χίου. 
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5. Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων «Προσωρινός Ανάδοχος» στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf 
και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 
74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 
και 77 του Ν.4412/2016. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε. 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής Αποσφράγισης – 
Αξιολόγησης δεν καταστεί δυνατή την ημέρα της αποσφράγισης για λόγους ανώτερης 
βίας (π.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα σε τρεις ημέρες από 
την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η αποσφράγιση 
αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση 
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσο συστήματος με μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία 
όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η 
ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 
Άρθρο 19 

Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού 
1.Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, αζημίως για αυτήν, μπορεί να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση, 
αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού όταν προκύπτουν οι παρακάτω λόγοι: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,   

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 
με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών.  

4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 
Άρθρο 20 

Προδικαστικές προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η 
προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω 
άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή 

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και 
η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής 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 Α.Α. με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 21 
Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

21.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και προς απόδειξη των όσων έχει δηλώσει 

στο ΕΕΕΣ, η ΕΔΑ ειδοποιεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), εντός προθεσμίας 

δώδεκα (12) ημερών από την αποστολής της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, να 

υποβάλει ηλεκτρονικά - επί ποινή αποκλεισμού – σε μορφή .pdf και σε φάκελο με τη 

σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όπου 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται παρακάτω.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο 
του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, TK 82131 με διαβιβαστικό, στο οποίο θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο 
φάκελο όπου εξωτερικά θα αναγράφονται τα εξής:  

α) Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»  
β) Ο τίτλος του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού  
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - μειοδότη  
 
21.2 Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσης.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον 
προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων). 
 
Ποινικό μητρώο προσκομίζουν:  
     - ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση 
ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  
     - ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.),  
     - ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων,  
     - ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας,  

     - τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και  
     - τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα  
 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του 
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άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με 
σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί σε 
κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των 
καταδικαστικών αποφάσεων. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής),  
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  
      - στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας 
ασφάλισης,  
      - στους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό  

      - Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  
      - Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), 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.  
      - Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι 
αντίστοιχες ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί 
με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου 
υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από 
αρμόδια διοικητική αρχή.  
 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις.  
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής, με το 
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψήφιου Προμηθευτή σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του, που να είναι συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
Οργανώσεις, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Προκειμένου περί ενώσεως οικονομικού φορέα, το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά σε 

κάθε μέλος της ένωσης.  
 
-Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
προσκομίζουν υποχρεωτικά:  
(i) Για κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με 
την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
(ii) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης, με το οποίο  
- Συστήνεται η Ένωση  
- Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει 
κάθε μέλος της Ένωσης στο σύνολο της προσφοράς  
- Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη 
για τις υποχρεώσεις της Ένωσης και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της 
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας  
- Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της Ένωσης  
- Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

(iii) Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους:  
- Στην Ένωση και  
- Στο Διαγωνισμό.  

Διευκρινίζονται τα εξής:  

-Για όλες τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση 
Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που 
έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
-Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν. 1497/1984 (Α'188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 
εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  
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- Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Οικονομικό Φορέα, φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3 του ν.4250/2014 (A’ 74) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

21.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
21.4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων 
του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης, εφόσον είχε 
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  
21.5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης εφόσον είχε προσκομισθεί, 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
21.6. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 
της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του Ν.4412, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της παρούσης, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη τον όσων 
ορίζει ο Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
21.7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 
είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δ. Χίου.  
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21.6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος. 

 

Άρθρο 22 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του     
Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 της 
παρούσας μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 21. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

Άρθρο 23 
Σύμβαση 

1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών, 
για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει κατά το Άρθρο 14 της παρούσης, 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

2. Η σύμβαση/εις προμήθειας θα ισχύσει/ουν από την ημερομηνία λήξης της/των 
υφιστάμενης/ων αντίστοιχης/ων σύμβασης/εων. 
3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 129-133 και 200-220 του Νόμου 4412/2016, 
καταρτίζεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που την 
συνοδεύουν και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω.  
4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο .  
Η Σύμβαση, περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του κάθε είδους της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :  
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών  
δ) Την τιμή  
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών  
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ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
ι) Τον τρόπο πληρωμής.  

ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας  
ιβ) Την παραλαβή των ειδών  
Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους 
μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, 
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση 
είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την 
υλοποίηση της προμήθειας έχει πάψει να παράγεται ή/και έχει αποσυρθεί από το 
εμπόριο. Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εφόσον το είδος 
αντικαθίσταται από νεώτερο είδος, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς 

χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους 
όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο. Οποιαδήποτε 
όμως, τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται 
να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.  

 
Άρθρο 24 

Εκχώρηση της σύμβασης 
Εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση δεν είναι δυνατή εκτός των 
περιπτώσεων υπεργολαβίας των άρθρων 58 και 131 του Ν 4412/16. 
Μόνη εξαίρεση στην ως άνω απαγόρευση, αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού 
ανταλλάγματος σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου 
και έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 25 

Χρόνος διάρκειας της σύμβασης-τόπος παράδοσης 
Η παράδοση όλων των ΟΜΑΔΩΝ (Καυσίμων & Λιπαντικών) θα γίνεται τμηματικά 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και τόπος παράδοσης θα τον υποδείξει η Αναθέτουσα 
αρχή ανάλογα το υπό προμήθεια είδος. Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων 
ορίζεται σε (1) έτος από την υπογραφή της. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του 

χρόνου ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) το πολύ μήνες, προκειμένου να καλυφθούν 
τρέχουσες ανάγκες του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων χωρίς τροποποίηση της 
συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό 
υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνη. 
Ο συμμετέχων στην ΟΜΑΔΑ Α’ ή των υποομάδων αυτής, θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο 
υγρό καυσίμων με τις σχετικές νόμιμες άδειες λειτουργίας για την τροφοδοσία των 
οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου με καύσιμα, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ. Ο Δήμος Χίου δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που 
λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Χίου με την παραγγελθείσα 
ποσότητα ειδών. 
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Άρθρο 26 
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 

θα γίνει μετά την εκτέλεση ολόκληρης της προμήθειας ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 4412/2016. 
 

Άρθρο 27 

Τρόπος πληρωμής  
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά και με τα σχετικά χρηματικά 
εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται μετά την παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας 

θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
των υλικών και θα εξοφλούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Χίου. Ο 

ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

Επισημαίνεται ότι έκδοση και υποβολή τιμολογίου/ΔΑ πώλησης αγαθών δεν επιτρέπεται 

να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των 
υλικών. 

Άρθρο 28 
Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  
- Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.  
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του 
άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 29 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-διευκρινίσεις 
1. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Δήμου στη διεύθυνση www.chioscity.gr καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί). 
2. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
3. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

http://www.chioscity.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
4. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των 
δώδεκα (12) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο 
εντός του εναπομένοντος χρόνου.  
5. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και 
διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 
την 12η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, 
δηλαδή μέχρι τις 24/02/2017. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 4 

ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών 
ηλεκτρονικά, δηλαδή μέχρι τις 04/03/2017 στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Χίου, διεύθυνση Κανάρη 18, αρμόδιος 
υπάλληλος κος Φαφαλιός Αδαμάντιος 22713 51702-713  FAX 22713 51738, e-mail : 
promithies@chios.gov.gr.  

Άρθρο 30 

Δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 3861/10 και θα δημοσιευθεί εφάπαξ στην Επίσημη Εφημερίδα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης, στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και         
«Ο ΛΟΓΟΣ» καθώς και στις τοπικές (ή νομαρχιακές) εφημερίδες του Νομού Χίου 
«ΠΟΛΙΤΗΣ» και «ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του Ν 4013/11 καθώς και στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
www.promitheus.gov.gr . 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα 
του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).  
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικών, 

βαρύνει τον τελικό μειοδότη - ανάδοχο. 
 

 Άρθρο 31 
Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 16/2016 μελέτης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Χίου. Εφόσον 
συμμετέχει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό ισχύει ότι έλαβε γνώσει 
των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως & ανεπιφύλακτα.  
Σε περίπτωση όπου ο διαγωνισμός κριθεί άγονος για κάποιες από τις ομάδες προϊόντων, αυτός 

επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές ή η 
προμήθεια ανατίθεται κατόπιν απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) μόνο για τις ομάδες των 
προς προμήθεια προϊόντων για τις οποίες κρίθηκε άγονος. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται 
από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 
καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithies@chios.gov.gr
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3861/10&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4013/11&typen=4
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.chioscity.gr/
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=2286/95&typen=4
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Άρθρο 32 

Διατάξεις-συμβατικά έγγραφα 

Συμβατικά έγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 
β. Η υπ’ αρ. 16/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Χίου και την 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
γ. Η προσφορά του Αναδόχου.  
 
                                                 
 
 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ  

 
 

                                                                                 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 

 
 
 


