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Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.). 

2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012 

ΦΕΚ 85Α'. 

4. Τα άρθρα 158 και 209 του νέου ∆.Κ.Κ. 

5. Το Π.∆. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων-έργων-

προµηθειών και υπηρεσιών». 

6. Το Ν. 3858/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

7. Το Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

8. Το N. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύµφωνα µε το 

άρθρο 158 παράγραφος (1δ). 

9. Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη 

χορηγητών - προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 

(Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ 173Α' περί ∆ικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 ΦΕΚ 55Α'. 
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11. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων - οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

14. Το π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α'/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές». 

15. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

16. Την υπ' αριθ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β'/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 

«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». Εφαρµόζεται σε 

διαδικασίες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του 3548/2007. 

17. Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α'12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε 

µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ'18). 

18. Την υπ. αρ. Εγκ. 3 µε αρ. πρωτ.: 11543/26-3-2013 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

ΥΠ.ΕΣ για την «Ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, 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». 

19. Το Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων» (ΦΕΚ 279/Α'/10- 11-2005). 

20. Τoν Αριθ. 1177/2009 Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30-11-2009 

«Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις 

διαδικασίες σύναψης συµβάσεων». 

21. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 ΦΕΚ 33Α'. 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης 

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 

άλλες διατάξεις. 

23. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) "15REQ002563660 2015-02-06”. 

24. Την αριθ. 04/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας της 

συγκεκριµένης προµήθειας µε πρόχειρο διαγωνισµό. 
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25. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85Α' περί κρατήσεων καυσίµων. 

26. Τις δεσµευµένες πιστώσεις που υπάρχουν στον τακτικό προϋπολογισµό του έτους 2015 

και συγκεκριµένα στους Κ.Α. 10.6643.02, Κ.Α. 20.6641.03 και Κ.Α. 30.6641.03 ποσού για 

τη διενέργεια της συγκεκριµένης προµήθειας. 

27. Την απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των όρων 

διακήρυξης διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄. Απόφ. 11389/93),  για την ανάδειξη προµηθευτή - χορηγητή καυσίµων µε 

κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του 

(παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών σε καύσιµα για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

 Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε 

για το σύνολο των τµηµάτων ή για όσα τµήµατα επιθυµεί. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η 

οποία θα δίνεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων του τµήµατος που συµµετέχει επί ποινή 

αποκλεισµού. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά µε 

ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο - Δαπάνη 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια είναι 69.519,60€ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.  

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ∆ήµου Κοµοτηνής έτους 

2015 για τα καύσιµα και συγκεκριµένα τους Κ.Α.: 

1. Κ.Α. 10.6643.02 µε ποσό  10.100,00€ (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 139/28-01-2015) 

2. Κ.Α. 20.6641.03 µε ποσό  41.050,00€ (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 140/28-01-2015) 

3. Κ.Α. 30.6641.03 µε ποσό  18.450,00€ (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 141/28-01-2015) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Πληροφορίες 

        Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και των 

υπολοίπων στοιχείων προσερχόµενοι στα γραφεία του ∆ήµου Κοµοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 

Κοµοτηνή) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την προηγουµένη της διενέργειας του 

διαγωνισµού (τηλ. 2531352448 & 498).  

Για την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση.  

       

ΑΡΘΡΟ 3ο - Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών - Δικαιολογητικών 

 Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 

τους, την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν 

ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού 

εργάσιµη ηµέρα. 

 Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται µε πρωτόκολλο µε την 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 

του διαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της 

προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις 

άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

 Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο - Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 12/02/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 

αποδοχής προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στο δηµοτικό κατάστηµα, 

που βρίσκεται στην Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 στην Κοµοτηνή.  

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα 

αποσταλούν στο ∆ήµο (Γραφείο Πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή, Τ.Κ. 

691 00.  

ΑΡΘΡΟ 5ο – Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ’ 

αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 

τους τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα): 

Α. Οι Έλληνες πολίτες  

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014). 

2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το 

είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και της σχετικής µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν, καθώς και των 

σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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6. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

7. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις 

τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του 

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της 

που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του 

διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

8. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: φυσικά πρόσωπα, οµόρρυθµοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

-  Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 

-  ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

-  ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα 

σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 

-  ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 

σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

-  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

-  ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Για αλλοδαπούς, τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις 

προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 ΑΡΘΡΟ 7ο - Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε επίσηµο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 



~8~ 
 

3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού. 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 

παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την 

προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές 

που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

6.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο της παρούσης. Προσφορές 

που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 

όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η 

εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα  οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 
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Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη 

µορφή φωτοαντίγραφου. Κατ’ εξαίρεση εργοστασιακές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών 

επιτρέπεται να είναι στην Αγγλική.   

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει 

και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 

µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι 

οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του 

τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 

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

που ζητήθηκαν. 

 ΑΡΘΡΟ 9ο - Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει 

πριν από τη λήξη της την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (6) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να 

έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο 

µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της 

προσφοράς. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη µελέτη της υπηρεσίας, αποτελεί 
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απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Αντιπροσφορές 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ  10ο - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής σύµφωνα µε το άρθρο 15 της ΥΑ 

11389/93/ΦΕΚ Β'185 (ΕΚΠΟΤΑ): 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για το καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 

προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι 

λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β'185 (ΕΚΠΟΤΑ). 

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, 

µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 

αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι 

και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 

σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 

την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη Οικονοµική επιτροπή ή στο 

κοινοτικό συµβούλιο που αποφαίνεται τελικά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε 

άλλους από τους προαναφερµένους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή 

οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου 

Νόµου. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 

τροποποιηθεί  µε το αρ. 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α) και ισχύει. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του π.δ/τος 394/1996 (περί κανονισµού 

προµηθειών), όπως ισχύει τροποποιηθέν, από την διάταξη του άρθρου 35 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 

202/19.8.2005, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, κατά τη διαδικασία διαγωνισµού 

προµηθειών Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ (δηλ. και των ΟΤΑ α΄ βαθµού), σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 

0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος 
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του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου 

(Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").  

Η προπαρατιθέµενη διάταξη, ισχύει κατά ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 

του Π.∆/τος 394/1996, που τροποποίησε, σιωπηρά το άρθρο 15 της ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185Β' 

– ∆ιόρθ. Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β): "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 

(ΕΚΠΟΤΑ) και για τις προµήθειες των ΟΤΑ α΄ βαθµού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για το εν λόγω διαγωνισµό της προµήθειας υγρών 

καυσίµων, πρέπει να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 

1.000,00€. 

Αποφασίζον όργανο είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν σχετικής 

γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική 

προκήρυξη.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των 

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο 

οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά 

την ολοκλήρωση του ελέγχου των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει 

σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών.  

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές γνωστοποιείται στους 

ενδιαφεροµένους, έγκαιρα µε έγγραφο ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Εάν η συµµετοχή 

στο διαγωνισµό είναι µεγάλη και δεν σταθεί δυνατόν να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και των τεχνικών στοιχείων αυθηµερόν, τότε οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν 

σε επόµενη δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισµού, της οποίας η ηµέρα και ώρα θα 

ανακοινωθεί στους διαγωνιζόµενους εγγράφως µε σχετικό για το σκοπό αυτό fax.  

Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 

του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή για το προϊόν, εφόσον είναι 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών 

διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισµού κλήρωση µε διαφανείς όρους που αυτή θα 

καθορίσει σε συµφωνία µε τους συµµετέχοντες.  

Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα 

από εισήγηση - γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους 

παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή 

dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης 

του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην 

περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα 

προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης 

επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων. 

 Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν 

είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του 

προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

 ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, 

Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε 

άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 

GATT ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής 

Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο – Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, 

που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος καυσίµου. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % ή την προσφερόµενη τιµή 
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δ) Το ∆ήµο για τον οποίο προορίζονται τα καύσιµα. 

ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 Ο προµηθευτής που θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το δύο τοις εκατό 

2% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  

 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής 

παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο - Σύµβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο και 

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 καύσιµα και την ποσότητα. 

δ. Το ποσοστό έκπτωσης ή τη χαµηλότερη τιµή που έχει προσφερθεί.  
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ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίµου.  

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου. 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως 

ασήµαντο.  

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Η εκτέλεση της σύµβασης κατά το µέρος που αφορά το νοµικό καθεστώς, γίνεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του κανονισµού προµηθειών του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  -  Παραλαβή των καυσίµων  

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται για το ∆ήµο από υπαλλήλους του ∆ήµου κατά 

τις κείµενες διατάξεις. 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής 

προσκόµισης των προς προµήθεια ειδών. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από 

µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο 

∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης 

των καυσίµων χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των 
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δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τις ποσότητες των καυσίµων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο 

συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι 

σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στον χρόνο 

που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον 

παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η 

σχετική παραλαβή µέσα στην προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου 

και εκδίδεται γι' αυτό σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µόνο το 

θεωρηµένο από το ∆ήµο αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η 

αποθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου και 

εγγραφής του στα βιβλία προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Σε 

περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ∆ήµο, δεν απαιτείται να 

ληφθεί τέτοια απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  -  Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

 Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση 

κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 2,10 επί της συµβατικής 

αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον 

υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη 

µέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική 

αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α. 
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 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου παρέχεται σ' αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του 

διαγωνισµού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη 

παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία 

παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 

αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιµα, ο 

διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίµων. 

 Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε 

παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 

σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  -  Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας 

των καυσίµων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 

επιτροπής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η 

προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 

αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε 

περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν 

αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίµων που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του 

ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου 

καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των 

απορριφθέντων καυσίµων και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, 

επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε 

περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα καύσιµα δεν επιστρέφονται στον 

ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των καυσίµων και των υπολοίπων 

τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των καυσίµων για τα 

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για 
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την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. 

Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 

επιστρεφόµενα καύσιµα, πέραν του προστίµου, τα καύσιµα καταστρέφονται κατά την κρίση του 

∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των καυσίµων που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης 

ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 

προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε 

µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα 

υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η 

παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα 

ποσότητα, ο ∆ήµος µπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 

επιτροπής, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των καυσίµων που απορρίφθηκαν 

πριν από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει 

χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  -  Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που 

έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίµων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στη παρούσα. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται 

σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
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ΑΡΘΡΟ 19ο - Δηµοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής 

http://www.komotini.gr. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής 

και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : 

α) σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο της προµήθειας (∆ιατάξεις ΕΚΠΟΤΑ και 

Ν. 3801/2009). Επίσης, και όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 5 παρ. 

2 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 6 του Ν. 3548/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο - Λήψη πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

Για οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο δεν ρυθµίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης, 

ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/23-3-1993, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/1-2-1995, τ. Α΄) «Προµήθειες του 

δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

 

                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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