
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασπράγγελοι: 29/3/2019                           
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ                                                Αριθµ πρωτ:    2791 
 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων 

                                                     
 Έχοντας υπόψη:  
 

� Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

�  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

� Το Ν.4412/2016 άρθρο 129 όπου ορίζεται ότι η εφαρµοστέα νοµοθεσία κατά 
την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων είναι: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) 
οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας 

� Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) άρθρο 1 §2 που αφορά στις διαδικασίες 
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, περί 
πρωτότυπων και επικυρωµένων αντιγράφων. 

� Την Κ.Υ.Α. Π1/358/27-1-1999 (ΦΕΚ Β'92) «Εξαίρεση προµηθειών που 
πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών- προµηθευτών από την ένταξη 
τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)». 

� Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α'240), που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013, όπου ορίζεται ότι η 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών για προµήθειες 
πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των 
νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους 
∆ήµους. 

� Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ τεύχος Α' 93) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 37 (Ανάληψη υποχρεώσεων Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων αυτών) και άρθρο 63 (µε το 
οποίο ορίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης στους διαγωνισµούς 
πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση 
τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού). 

� Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ είναι ποσού 
59.999.99 € και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 117, 
επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού µε 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ απλοποιηµένης προκήρυξης. 

� τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
� τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας  





� το υπ' αριθµ 19REQ 004640764 2019-03-19 ΚΗΜ∆ΗΣ  πρωτογενές αίτηµα 
του ∆ήµου Ζαγορίου  

� τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγορίου για το οικονοµικό έτος 
2019 όπου έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις και θα βαρύνουν του 
αντίστοιχους Κ.Α:10-6641.001,10-6643.001,10-6644,001,10-6641.002,10-
6643.002,10-6644.002. 

� Τις 196-197-198-199-200-201/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.  
� Το µε αριθµ 2333/14-3-2019 πρακτικό κλήρωσης της αρµόδιας επιτροπής 

κληρώσεων για τη συγκρότηση επιτροπών. 
� Την  υπ αριθµ  67/26-3-2019 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την 

οποία καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 
� Τις υπ αριθµ  3/2019 & 6/2019 Αποφάσεις των ∆Σ των Νοµικών  προσώπων 

ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆/ΣΗΣ» και  ΝΠΙ∆ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» αντίστοιχα για την 
έγκριση της προµήθειας των παραπάνω ειδών του ∆ιαγωνισµού µε 
συνοπτικό διαγωνισµό από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ζαγορίου. 

� Τις ανάγκες  του ∆ήµου ΖΑΓΟΡΙΟΥ και των Νοµικών του προσώπων ΝΠ∆∆ 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆/ΣΗΣ» και το ΝΠΙ∆ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» για την προµήθεια των 
διακηρυσσόµενων ειδών. 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

       
 

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, ενδεικτικού προϋπολογισµού 74.399.99 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής για: «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Ζαγορίου και των Ν.Π που εποπτεύονται απ αυτόν» 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι του ∆ήµου Ζαγορίου και των Νοµικών Προσώπων που 
εποπτεύονται απ αυτόν.  
 
ΑΡΘΡΟ 1  
 
Αντικείµενο προµήθειας – Προϋπολογισµός  
 
Υπό προµήθεια είδη 
 

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο  ντίζελ». 

• ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η, CPV 09132100-4, «Αµόλυβδη βενζίνη» . 

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρµανσης». 

• ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, CPV 09211000-1 «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα» 
 
 
 
 
 
 
 





Προϋπολογισµός 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ               

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ          
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

            

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠ ΑΥΤΌΝ 

            

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείµενο προµήθειας –Προϋπολογισµός 

            
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ – ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ          

Τα συνολικά  υπό προµήθεια είδη του ∆ήµου Ζαγορίου και των εποπτευόµενων Ν.Π, είναι: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€)    

1 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 15.743,50    

2 
Πετρέλαιο 
κίνησης 23.688,00    

3 
Βενζίνη 

Αµόλυβδη 15.494,01    

4 
Βενζίνη 

εργαλείων 1.847,08    

5 Λιπαντικά 3.227,40    

ΣΥΝΟΛΟ 59.999,99    

ΦΠΑ 24% 14.400,00    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.399,99    

            
και συγκεκριµένα ανά φορέα τα υπό προµήθεια 
είδη είναι για:         

            
ΟΜΑ∆Α Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΙΟΥ (∆.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΠΙΓΚΟΥ)  
 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ)  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

1 
Πετρέλαιο 

θέρµανσης (∆ήµου 
Ζαγορίου) 10.500,00 0,851 8.935,50 

2 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
(Α/βάθµιας 
Σχολικής 
Επιτροπής) 2.500,00 0,851 2.127,50 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  Α: 11.063,00 

Φ.Π.Α. (24%): 2.655,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α: 13.718,12 

 
 
 
 
 
           





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Β. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΙΟΥ  
(∆.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ) ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧEIΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (∆.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ)  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

1 
Βενζίνη Aµόλυβδη 

(Για τον ∆ήµο 
Ζαγορίου) 4.500,00 1,246 5.607,00 

2 

Βενζίνη Aµόλυβδη 
(Για την 

Κοινωφελή 
Επιχείρηση ∆ήµου 

Ζαγορίου) 2.640,00 1,246 3.289,44 

3 
Πετρέλαιο 

κίνησης(Για τον 
∆ήµο Ζαγορίου) 10.500,00 1,128 11.844,00 

4 
Βενζίνη 

εργαλείων(Για τον 
∆ήµο Ζαγορίου) 1.042,41 1,246 1.298,84 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β: 22.039,28 

Φ.Π.Α. (24%): 5.289,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β: 27.328,71 

            

ΟΜΑ∆Α  Γ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (∆.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ,ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΓΚΟΥ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Λίτρα & ml) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

1 
Ελαιολιπαντικά 

15W40 52,00 
6,8 353,60 

2 
Ελαιολιπαντικά 

10W40 50,00 
8,7 435,00 

3 
Ελαιολιπαντικά 

20W50 20,00 
6,5 130,00 

4 
Ελαιολιπαντικά 
συστήµατος 

µετάδοσης 80W90 20,00 
6,5 130,00 

5 
Ελαιολιπαντικά 
υδραυλικών 

συστηµάτων Τ46 10,00 
3,9 39,00 

6 
Ελαιολιπαντικά 
υδραυλικών 

συστηµάτων Τ68 30,00 
2,9 87,00 

7 
Γράσο Λίπανσης 
Γενικής Χρήσης 20,00 

5,5 110,00 

8 
PARAFLU 10,00 

3,95 39,50 

9 
Λάδι µίξης 

χορτοκοπτικών         
( 200 ml) 20,00 

1,7 34,00 

10 
Αντισκωριακό       

(300 ml) 10,00 
6,5 65,00 

11 
Υγρά φρένων       

(200 ml) 10,00 
3,3 33,00 

12 
Υγρά µπαταρίας 

(450 ml) 10,00 
1,7 17,00 





13 
Λάδι υδραυλικού 

τιµονιού 18,00 
9,5 171,00 

14 
Αντιψυκτικό 10,00 

6,5 65,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ: 1.709,10 

Φ.Π.Α. (24%): 410,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ: 2.119,28 

           

ΟΜΑ∆Α  ∆. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΙΟΥ (∆.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)  

ΚΑΙ  ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

1 
Πετρέλαιο 

θέρµανσης (∆ήµου 
Ζαγορίου) 3.000,00 0,851 2.553,00 

2 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης 
(Α/βάθµιας 
Σχολικής 
Επιτροπής) 2.500,00 0,851 2.127,50 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α  ∆: 4.680,50 

Φ.Π.Α. (24%): 1.123,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆: 5.803,82 

            

ΟΜΑ∆Α  Ε. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΙΟΥ  

(∆.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ) ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠIΧEIΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (∆.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ)  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

1 

Βενζίνη Aµόλυβδη 
(Για τον ∆ήµο 
Ζαγορίου) 4.000,00 1,246 4.984,00 

2 

Βενζίνη Aµόλυβδη 
(Για την 

Κοινωφελή 
Επιχείρηση ∆ήµου 

Ζαγορίου) 1.295,00 1,246 1.613,57 

3 

Πετρέλαιο 
κίνησης(Για τον 
∆ήµο Ζαγορίου) 10.500,00 1,128 11.844,00 

4 

Βενζίνη 
εργαλείων(Για τον 
∆ήµο Ζαγορίου) 440,00 1,246 548,24 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε: 18.989,81 

Φ.Π.Α. (24%): 4.557,55 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  Ε: 23.547,36 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α  ΣΤ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (∆.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΒΟΥΣΑΣ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Λίτρα & ml) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 

1 
Ελαιολιπαντικά 

15W40 30,00 
6,8 204,00 

2 
Ελαιολιπαντικά 

10W40 30,00 
8,7 261,00 

3 
Ελαιολιπαντικά 

20W50 20,00 
6,5 130,00 

4 
Ελαιολιπαντικά 
συστήµατος 

µετάδοσης 80W90 20,00 
6,5 130,00 

5 
Ελαιολιπαντικά 
υδραυλικών 

συστηµάτων Τ46 40,00 
3,9 156,00 

6 
Ελαιολιπαντικά 
υδραυλικών 

συστηµάτων Τ68 30,00 
2,9 87,00 

7 
Γράσο Λίπανσης 
Γενικής Χρήσης  20,00 

5,5 110,00 

8 
PARAFLU 

14,00 
3,95 55,30 

9 
Λάδι µίξης 

χορτοκοπτικών( 
200 ml) 20,00 

1,7 34,00 

10 
Αντισκωριακό (300 

ml) 10,00 
6,5 65,00 

11 
Υγρά φρένων (200 

ml) 10,00 
3,3 33,00 

12 
Υγρά µπαταρίας 

(450 ml) 10,00 
1,7 17,00 

13 
Λάδι υδραυλικού 

τιµονιού 18,00 
9,5 171,00 

14 
Αντιψυκτικό 

10,00 
6,5 65,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ: 1.518,30 

Φ.Π.Α. (24%): 364,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΣΤ: 1.882,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 2  
 
Τρόπος επιλογής προµηθευτή  
 
Η επιλογή προµηθευτή θα γίνει είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για µέρος των υπό 
προµήθεια ειδών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν προσφορά είτε για 
όλα τα είδη των οµάδων του πίνακα του άρθρου 1 της διακήρυξης ,είτε µόνο για µια  
οµάδα ειδών του ανωτέρω πίνακα. Απαραίτητα όµως θα καλύπτονται όλες οι 
προβλεπόµενες ποσότητες.  
Η οικονοµική προσφορά αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη 
σταθµισµένη µέση ηµερήσια τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για περιοχή 
Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων για το πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και για τα λιπαντικά προσφορά µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή πάνω στην τιµή του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(Ν.4412/16 άρθρο 86 § 1).  
Η τελική τιµή (πλέον ΦΠΑ) που θα ισχύει στις τµηµατικές παραδόσεις των καυσίµων, 
θα διαµορφώνεται µε βάση τη σταθµισµένη µέση ηµερήσια τιµή λιανικής πώλησης 
του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας για περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
  
ΑΡΘΡΟ 3 
  
Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Οι προδιαγραφές των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης θα είναι σύµφωνες µε την 
παρακάτω περιγραφή και χωρίς προσµίξεις µε νερό ή άλλο καύσιµο, όπως άλλωστε 
ορίζονται από τα αρµόδια όργανα του κράτους:  
Πετρέλαιο κίνησης.  
Οι χηµικές προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης θα είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις Αποφάσεις 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος 
Β', όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ' αριθµ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67Β/28-1-
2010) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών 
αλλαγών και την ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.  
Πετρέλαιο θέρµανσης.  
Οι χηµικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις 467/2002 ΦΕΚ 
1531/2003 τεύχος Β', 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' και ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 
332/2004 τεύχος Β'.  
Βενζίνη αµόλυβδη.  
Οι χηµικές προδιαγραφές της αµόλυβδης βενζίνης θα είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 
872/2007 τεύχος Β' και ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.  
Τα λιπαντικά πρέπει να πληρούν τις παγκόσµιες προδιαγραφές λιπαντικών (SAE, API,    
ACEA, NLGI, DOT, JASO). 
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Ζαγορίου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα 
καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και 
το αν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές. 
  





ΑΡΘΡΟ 4 
  
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 
  
Η παροχή προµήθειας υπολογίζεται για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την 
υπογραφής της σύµβασης και µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) µηνός, ύστερα 
από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά 
το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στην 
παρούσα ως και χωρίς περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες του φορέα και λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν διαθέτει δεξαµενές για την 
αποθήκευση των υγρών καυσίµων παρά µόνο για το πετρέλαιο θέρµανσης, η 
παράδοση των καυσίµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα θα πραγµατοποιείται στο 
πρατήριο του προµηθευτή.  
Ο ∆ήµος  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  
Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προµηθευτή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:  
α) Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 
∆ήµου και των Νοµικών του προσώπων ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και 
κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει, τις δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της παραγγελίας.  
β) Τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου θα εφοδιάζονται πετρέλαιο κίνησης και 
βενζίνη αµόλυβδη στο πρατήριο του προµηθευτή.  
Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προµηθευτή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
  
Αναθέτουσα αρχή  
 
Επωνυµία: ∆ήµος Ζαγορίου  
∆ιεύθυνση: Ασπράγγελοι Ιωαννίνων, ΤΚ 440 07  
Τηλ. Επικοινωνίας: 2653360300-315  
Πληροφορίες: Περικλής Παπαδόπουλος.  
Fax: 2653360323  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο : d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr  
Ηλεκτρονική ∆/νση: zagori.gov.gr 
 
 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 
 
 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. Α.Φ.Μ: 997854483, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έδρα: Ασπράγγελοι 
 Ν.Π.∆.∆. «Α’ Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Ζαγορίου», ΑΦΜ: 997489672, 
∆.Ο.Υ.Ιωαννίνων, έδρα: Ασπράγγελοι, 440 07 Ασπράγγελοι. 
«Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ζαγορίου», ΑΦΜ: 997489045, ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, 
έδρα: Μηλιωτάδες 455 00 Μηλιωτάδες 
 
 





ΑΡΘΡΟ 6 
  
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
  
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισµού νοείται η 
δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Ν.4412/16 αρ.120, §2). Η 
ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. (αρ.121 
Ν.4412/16).  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ζαγορίου, Ασπράγγελοι 
Ιωαννίνων, Τ.Κ. 440 07, στις 10/4/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα  10:00  (λήξη 
κατάθεσης προσφορών).  
Σε περίπτωση που είτε δεν υποβληθεί καµία προσφορά, είτε οι προσφορές που 
υποβληθούν κριθούν απαράδεκτες, το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών 
όργανο, δύναται να εισηγηθεί την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους 
και τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016,στις 
15/4/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών). 
  
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (Ν.4412/16 άρθρο 96)  
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
της ανωτέρω προµήθειας, µπορούν να αποστείλουν ταχυδροµικά στο ∆ηµαρχείο 
του ∆ήµου Ζαγορίου- Γραφείο Πρωτοκόλλου (µε απόδειξη), σφραγισµένο φάκελο 
προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης έως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  

2. Φάκελοι Προσφορών που προσκοµίζονται αυτοπροσώπως από εκπροσώπους 
των οικονοµικών φορέων (προµηθευτών) πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την παρέλευση της καταληκτικής προθεσµίας 
παραλαβής προσφορών για την αποσφράγιση. 
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, που 
κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
κηρύσσεται από τον Πρόεδρο, µία ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 
µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα 
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης 
από τον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και αφού έχει παραλάβει από το πρωτόκολλο τις προσφορές που έχουν 
κατατεθεί εµπρόθεσµα και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά ή αίτηση συµµετοχής.  

4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

5. Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ξεκινά τη διαδικασία αποσφράγισης δηµόσια. 
  
ΑΡΘΡΟ 7 
  
Κριτήρια επιλογής οικονοµικού φορέα στη διαδικασία του διαγωνισµού (Ν. 
4412/16 αρ. 75) 





  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή µέλη 
ενώσεων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, που 
εµπορεύονται καύσιµα.  
Επίσης :  

• Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο του οικείου 
επιµελητηρίου ώστε να προκύπτει η άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας εµπορίας καυσίµων.  

• ∆εν πρέπει να συντρέχει καµία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 
του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν 
να αποκλεισθούν από δηµόσιες συµβάσεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 8  

Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 6 
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως.  
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του …………..1  
για την προµήθεια : «……………….» 
µε αναθέτουσα αρχή ……. 
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών….. 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.  
β)ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 9. 
Οι  ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 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). 

                                           
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των 
µελών αυτής. 





5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 9  
 
 Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 
 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
περιέχει το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της 
παρούσας. 
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης 
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
 
3. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 
 
Άρθρο 10:  
 
Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
1. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ. 
2. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά είτε για 
όλες τις οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού ,είτε για ορισµένες απ αυτές. 
3. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 
Άρθρο 11  
 
∆ιαδικασία διαγωνισµού (Ν.4412/16 άρθ. 100)  
 





Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το (Ν.4412/16 
αρ.100 §1, καθώς και τις επιφυλάξεις του άρθρου 21. Η αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να 
γίνουν σε µια δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
(Ν.4412/16 αρ.117 παρ.4).  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ηµέρα και ώρα ή αν µέχρι τη µέρα και ώρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία 
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα αντίστοιχα 
µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύµβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Ζαγορίου:zagori.gov.gr.Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή 
η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί 
και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µε την εκ νέου τήρηση 
όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του 
Ν.4412/16 (επαναληπτικός διαγωνισµός) 
  
Η διαδικασία διαγωνισµού έχει ως εξής :  
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται και σφραγίζονται, από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και ο φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  

2. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούµενο ως άνω στάδιο οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

3. Τα ανωτέρω καταγράφονται στο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού, το οποίο 
υπογράφεται από την Επιτροπή που τον διεξάγει. Το Πρακτικό επικυρώνεται µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, (Οικονοµική 
Επιτροπή), η οποία κοινοποιείται µε δική της επιµέλεια στους προσφέροντες ή στους 
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 127 του Ν.4412/16.  
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν4412/16.  





Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής.  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφέρουν ποσοστά έκπτωσης εκφραζόµενα 
σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), για κάθε οµάδα ξεχωριστά  του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος καυσίµου για το οποίο 
γίνεται προσφορά ή και για  το σύνολο όλων των οµάδων. Για τα λιπαντικά η 
προσφορά θα είναι µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή πάνω στην τιµή του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
 Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου της αναθέτουσας αρχής.  
Προσφορές οι οποίες αποκλίνουν και δεν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα έγγραφα του τεύχους δηµοπράτησης, ή αυτές που υπερβαίνουν το συνολικό 
ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται. 
  
 
Άρθρο 12 
  
Ενστάσεις (Ν.4412/16 άρθ. 100, §4) 
  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ζαγορίου προς την Οικονοµική 
Επιτροπή η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
παρ.11α Ν4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
  
Άρθρο 13 
  
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύµβασης 
 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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 2 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 





i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 
σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας. 
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από 
τις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της 
παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 
ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 5 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 
Άρθρο 14:  
 
Λόγοι αποκλεισµού  
  
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο 





φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 
οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215 ). 
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. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και  





η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο 
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν 
εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 
5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει 
ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος 
ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων 
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 
και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό). 
 
Άρθρο 15  
 
Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 





Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της παρούσας 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί 
από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της 
επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Άρθρο 16:  
 
∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα) 
1. ∆ικαιολογητικά 
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως 
ορίστηκαν στα σχετικά άρθρα  της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 6, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 13 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 (β) της παρούσας.  
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 6. 

                                           
2 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. 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. 
2. 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 ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). 
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.) 
3. 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 ∆ικηγόρων (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. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 





γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση 
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 6. 
δ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά 
αυτά 
 
2.   ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14 
 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 14 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού 
µητρώου (ποινικού µητρώου) 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 προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14. 
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι: 
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον 
οικονοµικό φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή 
και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό 
τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα 
νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
γ. αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, 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. 
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 περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 





 
Άρθρο 17  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 
Πριν την υπογραφή της σύµβασης, ανάδοχος της προµήθειας πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της καθαρής αξίας της σύµβασης (εκτός ΦΠΑ) και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.  
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών),  
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: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και, 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.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:  
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, 
τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται 
σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των 
αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 
σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου.  
 
Άρθρο 18  
 
Εκτέλεση της σύµβασης  
 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης (Ν.4412/16 άρθρο 130) :  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του ν 4412/16. 
  
• Τρόπος πληρωµής (Ν.4412/16 άρθρο 200)  
 
Η τελική τιµή που θα ισχύει για την πληρωµή του αναδόχου, στις τµηµατικές 
παραδόσεις των καυσίµων, θα διαµορφώνεται µε βάση τη σταθµισµένη µέση 
ηµερήσια τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, µετά από την εφαρµογή της αντίστοιχης έκπτωσης προσφοράς 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
• Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης: Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν.4412/16.  

• Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου: Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.  

• ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης (Ν.4412/16 
άρθ. 205): Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα 
εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσµη 
παράδοση προµήθειας), 213 (απόρριψη  





συµβατικών υλικών - αντικατάσταση), 218 (ποινικές ρήτρες) και 220(απόρριψη 
παραδοτέου- αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης.  
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο (Οικονοµική 
Επιτροπή), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 
(Επιτροπή Αξιολόγησης Εντάσεων του άρθρου 221).  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή.  
 
Άρθρο 19  
 
Συµβατικά τεύχη  
 
Τα στοιχεία της συµβάσεως που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η παρούσα διακήρυξη.  
β) Η µελέτη της προµήθειας.  
γ) Η προσφορά του αναδόχου.  
 
Άρθρο 20 
  
Κανόνες δηµοσιότητας 
  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου, σε µια(1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που 
εκδίδεται στον Νοµό Ιωαννίνων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
Επίσης παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο του 
διαγωνισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.zagori.gov.gr.  
 

 

    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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