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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ 
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Άρθρο 10 : Όνομα - Διεύθυνση της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, Τόπος και
χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
 Άρθρο 20 : Αντικείμενο της προμήθειας
 Άρθρο 30 : Εγγύηση συμμετοχής
Άρθρο 40 : Ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 50 : Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Άρθρο 60 : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Άρθρο 70 : Περιεχόμενα     (υπο)φακέλου     «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική 
προσφορά»
Άρθρο 80 : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Άρθρο 90 : Τρόπος πληρωμής αναδόχου
Άρθρο 100 : Χρόνος ισχύος της σύμβασης 
Άρθρο 110 : Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Άρθρο 120 : Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Άρθρο 130 : Προδικαστικές προσφυγές- Ασφαλιστικά μέτρα
Άρθρο 140 : Απόρριψη προσφορών
Άρθρο 150 : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Άρθρο 160 : Εφαρμοστέο Δίκαιο
Άρθρο 17ο: Κριτήριο κατακύρωσης 
Άρθρο 180 : Έγκριση - Ακύρωση - επανάληψη του διαγωνισμού
Άρθρο 190 : Υπογραφή της σύμβασης - Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης
Άρθρο 200 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Άρθρο 210 : Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Άρθρο 220 : Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό
Άρθρο 230 : Δημοσίευση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκηρύσσουμε,  ηλεκτρονικό  ανοιχτό διαγωνισμό,  με  κριτήριο τη  χαμηλότερη προσφορά  σε 
Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10

Όνομα - Διεύθυνση της Υπηρεσίας που διεξάγει τον Διαγωνισμό, Τόπος και Χρόνος
διεξαγωγής του διαγωνισμού

Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας, είναι ο Δήμος Νεστορίου που έχει 
την έδρα του στο  Νεστόριο  Καστοριάς , ΤΚ 52051.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2467352323, 246752300 - Αρμόδιος Υπάλληλος:  κα. Αλεξάνδρα 
Βραγγάλα  και κα. Γακοπούλου  Δέσποινα.

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  κανονική  προθεσμία  των  προβλεπόμενων 
ημερών,  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  διακήρυξης  για  δημοσίευση  στην  Εφημερίδα  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και  στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013.

Ημερομηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στη διαδικτυακή 

πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στο 

Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων 

Συμβάσεων(ΦΕΚ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών

8-07-2016 8-07-2016 29-07-2016
                15:30 μ.μ

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.) »

ΑΡΘΡΟ 2  0  
Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο  της  προμήθειας  είναι  η  προμήθεια  καυσίμων   του  Δήμου  και  των  Νομικών  του 
Προσώπων: 1. Της Δημοτικής  Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Νεστορίου 2. Του Νομικού Προσώπου 
Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης,  Παιδείας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Νεστορίου,  3.  Της 
Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου,  4.  Της Σχολικής επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου.
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Η  προμήθεια  έχει  ενδεικτικό  προϋπολογισμό:  96.210,99  €.  Στον  προϋπολογισμό  αυτό 
περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%).

Η προμήθεια των καυσίμων-λιπαντικών επιμερίζεται σε τρεις ομάδες. 
Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL)
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1 ΛΙΤ 30731,81 0,901 27689,36

ΔΑΠΑΝΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  27.689,36
ΦΠΑ 24% = 6.645,45

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Α' ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  34.334,81

ΟΜΑΔΑ Β ' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2 ΛΙΤ. 16863,96 1,184 19966,93

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

2 ΛΙΤ. 3434,93 1,184 4066,96

ΔΑΠΑΝΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  24.033,89
ΦΠΑ 24% = 5.768,13

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Β' ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  29.802,02

ΟΜΑΔΑ Γ' Υ ΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) 3 ΛΙΤ 6174,97 0,653 4032,26

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
– ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) 

3 ΛΙΤ 11732,45 0,653 7661,29

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 ΛΙΤ 10900,00 0,653 7117,70

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ )

3 ΛΙΤ 10804,00 0,653 7055,01

ΔΑΠΑΝΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.866,26
ΦΠΑ 24% = 6.207,90

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  Γ' ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  32.074,16
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   Α’ + Β’ + Γ' 96.210,99

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων και λιπαντικών ή για μία ή 
περισσότερες ομάδες  όπως αυτά αναλύονται παραπάνω.
Τα ποσά θα βαρύνουν του αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 
ετών  2016 και 2017 και πιο συγκεκριμένα:

α) του Δήμου 
Νεστορίου

K.A.10.6643.01 - Κ.A.15.6641 
K.A.20.6641.01 - K.A.25.6641.01 
K.A.30.6641.01 - K.A.30.6644.01

 K.A. 35.6644.01
K.A.  70.04.6413.01 
K.A   25.8224.02

β) της Δημοτικής Κοινωφελής επιχείρησης Δήμου Νεστορίου ------

γ)  του  Νομικού  προσώπου  Κοινωνικής  Προστασίας  και 
Αλληλεγγύης – Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Νεστορίου

K.A. 10.6643.01

δ)  της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Νεστορίου

------

ε) της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Νεστορίου

------

ΑΡΘΡΟ 30

Εγγύηση συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 
11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε  
μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (η πρωτότυπη), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ένα τοις εκατό (1%) επί  
του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων, στα οποία θα υποβάλει προσφορά, 
ήτοι:

Ποσό
A/A Ομάδα-υποομάδα- τμήμα Αξία χωρίς 

ΦΠΑ
Εγγύησης

Α Ομάδα Α’ 27.689,36 276,89
Β Ομάδα Β’ 24.033,89 240,34
Γ Ομάδα Γ’ 25.866,26 258,66

Σύνολο                77.589,51 775,89

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό παρατίθεται στο Παράρτημα Γ.

ΑΡΘΡΟ 4  0  
Ισχύουσες Διατάξεις

1. Της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  όπως  αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ. 

Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5



2. Του Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

3. Το  Ν.2286/95(ΦΕΚ19/Α/95)  ‘’Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 

θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το  Ν.3886/2010(ΦΕΚ173Α’)  για  τη  δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημοσίων 

συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία2007/66/ΕΚ και καταργείτο Ν. 

2522/1997 και το Ν. 2854/2000.

5. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95)‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις’’.

6. Την  υπ'  αριθμ  11389/93  Απόφαση  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως  αυτή 

τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του 

Ν.2286/95.

7. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

8. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.

9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α") «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  -  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες 

διατάξεις».

10. To Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ 120  Α')  "Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις".

11. To  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α'/26-3-2014)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».

12. To  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ  160Α'/08-08-2014)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

13. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ/29-6-2000 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»

14. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

15. Η με αρ. 27/2016 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

16. Τα έγγραφα  των Νομικών Προσώπων: ι) Η με αριθμό 14/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης,  Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Νεστορίου, ιι)  Η  με 

αριθμό   8/2016  απόφαση  του  Δ.Σ.   της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Πολιτισμού  & 

Αθλητισμού Δήμου Νεστορίου  ιιι) Η με αριθμό 08/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 
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Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Νεστορίου  v)  Η  με  αριθμό  08/2016  απόφαση  του  Δ.Σ.    της  Σχολικής 

Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Λυκείου και Γυμνασίου Νεστορίου  

17. Η αριθμ. 84/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου για την έγκριση διενέργειας 

της προμήθειας

18. Η Απόφαση  63/2016  της οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό των όρων δημοπράτησης

ΑΡΘΡΟ 5  0  
Συμμετοχή στο   Δ  ιαγωνισμό   

1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α) Έλληνες πολίτες 
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Δ) Συνεταιρισμοί
Ε) Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά (εφόσον η 
ένωση  γίνει  ανάδοχος  της  προμήθειας  υποχρεούται  να  περιληφθεί  με  τη  νομική  μορφή  της 
κοινοπραξίας).  Μπορεί  να υποβληθεί  προσφορά με τη μορφή της ένωσης με προσκόμιση ιδιωτικού 
συμφωνητικού μεταξύ των μελών νομίμως συντεταγμένο.

2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής :

2.1.  Οι  οικονομικοί  φορείς  -  χρήστες  αιτούνται  μέσω  του  συστήματος  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 Identification 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 Γ.Γ.Ε. 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, 
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προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

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

2.3 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.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
-- «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»……………………...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
- «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»…………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
- «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
- «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»……………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΑΡΘΡΟ 60

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών
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/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07

2. Περιεχόμενο προσφορών 
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.

ΑΡΘΡΟ 70

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  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς.  Συγκεκριμένα,  στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

7.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

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 άρθρο 7 της 
Υ.Α.  11389  /93  ΕΚΠΟΤΑ,  το  Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013)  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
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Α. Οι Έλληνες πολίτες :

i. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει  αν έχουν ή όχι καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.
iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι 
υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη 
κατάσταση και  επίσης αν τελούν ή όχι  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.
iv.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει αν είναι 
ενήμεροι  ως προς τις  υποχρεώσεις  τους  που αφορούν τις  φορολογικές υποχρεώσεις  τους  κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλουν  να  καταβάλλουν  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  από  αυτούς 
προσωπικό 
vi. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην υπεύθυνη τους 
δήλωση της  προηγούμενης  παραγράφου,  από το  περιεχόμενο  του  οποίου  να  προκύπτει  η  διάρκεια 
ισχύος του και εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.
vii.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β - Αλλοδαποί
i. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
ii. Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει  αν έχουν ή όχι καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.
iii. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής  της  χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (iii), (iv), (v) και (vi)  
του εδαφίου α.
iv. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  περί  εγγραφής  τους  στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Γ. Τα  νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου 
ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

Δ. Συνεταιρισμοί
i. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
ii. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα,
iii. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (iii), (iv), (v) και (vi) του εδαφίου α. 

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση.

Λοιπά δικαιολογητικά για όλους τους συμμετέχοντες:

9



- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου 
και  διαγωνισμούς  του Δημοσίου στις  υπόλοιπες χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  σε  τρίτες 
χώρες.
- Υπεύθυνη  Δήλωση  του  διαγωνιζόμενου  ότι  έχει  λάβει  γνώση  όλων  των  όρων  της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 
- Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  έλαβε  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  και  ότι  αναλαμβάνει  να 
παραδώσει  τα καύσιμα,  σύμφωνα με  τους  όρους της  παρούσας διακήρυξης,  χωρίς  επιπλέον 
επιβάρυνση για τον Δήμο Νεστορίου και τα Νομικά Πρόσωπα. 
- Για  ανώνυμες  εταιρείες-συνεταιρισμούς,  θα  προσκομιστεί  πρακτικό  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Εταιρίας-Συνεταιρισμού,  όπου  θα  εγκρίνεται  η  συμμετοχή  αυτών,  στο 
συγκεκριμένο  διαγωνισμό  και  όπου  θα  ορίζεται  ότι  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  ή  του 
συνεταιρισμού  για  να  παραδώσει  την  προσφορά  είναι  ο  καταθέτων  αυτή.  (Οι  εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).
- Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα, νομικό πρόσωπο, δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
- Υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζομένου,  όπου  θα  δηλώνει  για  ποια  ομάδα  ή 
ομάδες,καυσίμων καταθέτει προσφορά.
- Υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζομένου,  όπου  θα  δηλώνει  το  χρόνο  ισχύος  της 
προσφοράς  του  ο  οποίος  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερος  από ενενήντα  (90)  ημερολογιακές 
ημέρες.
- Υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία θα δηλώνεται  ότι  ο  συμμετέχων παραιτείται  από κάθε 
δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για 
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφο.

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 
μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση,  βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της  υπογραφής  του 
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εφόσον από τα προηγούμενα επιτρέπεται, οι προμηθευτές να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω δικαιολογητικά  ή  άλλα στοιχεία  του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική 
Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

7.2 Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
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ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
α)  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. Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . (ιδίως 
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Β) Τα τεχνικά στοιχεία (Prospectus, σχέδια, και λοιπές πληροφορίες) για το εκάστοτε προσφερόμενο 
είδος. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν σε μία σειρά στην προσφορά τους τα σχετικά 
πρωτότυπα PROSPECTUS των προϊόντων που προσφέρουν και στην άλλη σειρά γίνονται αποδεκτά και 
ευκρινή αντίγραφα αυτών.  Τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα,  σχέδια και  λοιπά τεχνικά 
στοιχεία, μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην 
Αγγλική με απλή μετάφραση στην ελληνική.

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 80

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα.
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 .

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:
Τιμές
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και  

εντός του χώρου που αναφέρεται στο άρθρο.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα καύσιμα, 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 
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μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Πετρέλαιο θέρμανσης = 0,653 € ανά λίτρο
Πετρέλαιο κίνησης = 0,901 € ανά λίτρο
Βενζίνη αμόλυβδη = 1,184 € ανά λίτρο
Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από 
τη  διακήρυξη)  1%  για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης.  Στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,653 - (0,653Χ0,01)=0,646.
Αν προσφερθεί  αρνητικό  ποσοστό έκπτωσης  π.χ  2% για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης τότε  στην  ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 
0,653+(0,653Χ0,02)=0,666.
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.
Δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  υποχρεωτικά  σε  απόρριψη  της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»),  η  εκ  παραδρομής  υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».

Επισημαίνεται ότι :
• 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.

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

• Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της 
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση 
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 
αρμόδιο όργανο.

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των καυσίμων  ή για μία ή περισσότερες ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 90

Τρόπος πληρωμής αναδόχου

12



• Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται 
μετά  την  προσωρινή  παραλαβή  κάθε  τμήματος  της  προμήθειας  και  θα  εξοφλούνται  από  την 
οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νεστορίου.

• Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
• Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών 

προσώπων  ή  άλλων  Οργανισμών  η  οποία  κατά  νόμο  βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Απαιτήσεις  του 
Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των 
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και  εγγράφων (τιμολόγια,  αποδείξεις,  πιστοποιητικά κλπ.) 
που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν,  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές  και  κανονιστικές διατάξεις.  Τυχόν τραπεζικά 
τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10°
Χρόνος ισχύος της Σύμβασης

Η σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της. Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά 
εφ’ όσον: α) είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την επόμενη 
περίοδο 2017 – 2018, β) είναι αποδεκτό και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , γ) δεν υπάρχει υπέρβαση 
των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης και δ) το χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το χρονικό 
όριο της αρχικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 110

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  στην 
ημερομηνία  και  ώρα  10:30  μ.μ. αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  οι  (υπο)φάκελοι  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 
περιεχόμενο αυτών.
Για  την  αποσφράγιση  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα/ειδοποίηση  που 
παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών 
(υπό)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. 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.

ΑΡΘΡΟ 120

                                              Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  το  αρμόδιο  πιστοποιημένο  στο  σύστημα 
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα 
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λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
1. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε 
έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και 
τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνικής 
Προσφοράς» και μονογράφει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με 
την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
από την Επιτροπή.
2.  Στη  συνέχεια  η  ΕΔΔ  προχωρεί  στην  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν  στις 
προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και 
στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές 
προδιαγραφές/απαιτήσεις του διαγωνισμού.
3. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της χαμηλότερης
προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
- H τιμή
- Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
- Η επάρκεια ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης τους

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
και δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 

4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την 
Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών.  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό 
χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται  επί  ποινή  απορρίψεως  της  προσφοράς  να  παρέχουν 
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  και  κατά  περίπτωση  εγγράφως  (αν  ζητηθεί)  τις  ζητούμενες 
διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
5.  Κατόπιν,  η  ΕΔΔ  εισηγείται/γνωμοδοτεί  με  πρακτικό  αποδοχής  ή  αιτιολογημένης  απόρριψης  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται στην 
Οικονομική  Επιτροπή  για  τη  λήψη  και  έκδοση  της  προβλεπόμενης  απόφασης  για  το  στάδιο  του 
διαγωνισμού.
6. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 
και  σχετική  ηλεκτρονική  ειδοποίηση  (μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος)  με  χρήση  του  συστήματος 
αποστέλλεται  με  μέριμνα  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό  στους  συμμετέχοντες  για 
ενημέρωση.
7. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή κατά το ανωτέρω στάδιο, και  
μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών 
προσφυγών για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα 
της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  πραγματοποιείται,  μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος  με 
χρήση  του  συστήματος,  ενημέρωση  για  την  καθορισθείσα  ημερομηνία  και  ώρα  διενέργειας  της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
8.Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την  αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικής  προσφοράς,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά 
επιστρέφονται  εφόσον  δεν  ασκηθεί  ένδικο  μέσο  κατά  της  απόφασης απόρριψης  της  προσφοράς  ή 
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εφόσον έχει  παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία  άσκησης ένδικων μέσων κατ’  αυτής  ή  έχει  υποβληθεί 
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
9. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»  και  οι  συμμετέχοντες  αποκτούν  πλέον  πρόσβαση  για 
ενημέρωση  στο  περιεχόμενο  αυτών.  Για  την  αποσφράγιση  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με 
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
10. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές 
προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με 
βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής 
ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην οικονομική επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης.
11. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 
και  σχετική  ηλεκτρονική  ειδοποίηση  (μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος)  με  χρήση  του  Συστήματος 
αποστέλλεται  με  μέριμνα  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό  στους  συμμετέχοντες  για 
ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 130

Προδικαστικές προσφυγές-     Ασφαλιστικά μέτρα  

Οι διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/Α/2010 
(ΦΕΚ 173/Α/2010).
Οι προδικαστικές προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών νόμων υποβάλλονται ως εξής: 
-   O ενδιαφερόμενος που έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης μπορεί εντός δέκα  

(10)  ημερών  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. 

-   Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει 
τα  κατάλληλα  μέτρα.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία,  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της 
προδικαστικής προσφυγής.

-   Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών  από  τη  ρητή  ή  σιωπηρή  απόρριψη  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  δεν 
επιτρέπεται  να  περιέχει  αιτιάσεις  διαφορετικές  από  τις  αιτιάσεις  της  προδικαστικής 
προσφυγής .

- Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου 
ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 140

Απ  όρριψη   προσφορών  
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Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης.
• Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή, απαράβατους όρους – 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
• Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
• Αποτελεί  αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
• Αποτελεί  εναλλακτική  προσφορά,  είτε  στο  σύνολό  της,  είτε  στα  επιμέρους  τμήματα  της 

προμήθειας.
• Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

Επίσης απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 
κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 150

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 160

Ε      φ  α      ρ  μο      σ  τ  έ      ο Δίκ  α  ιο  

16.1 Ο Ανάδοχος του έργου  και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια  για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 
μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

16.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Καστοριάς, 
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Άρθρο 170

Κριτήριο κατακύρωσης

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  για  το  σύνολο  ή  για  τμήμα  της 
προμήθειας  με  βάση  το  κριτήριο  της  χαμηλότερης  τιμής.  Ειδικά  για  τα  καύσιμα,  ως 
προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό 
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έκπτωσης στην αντίστοιχη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνει τη 
μεγαλύτερη τιμή. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει 
το 5%.

ΑΡΘΡΟ 180

Έγκριση - Ακύρωση - επανάληψη του διαγωνισμού

18.1 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι 
των  υποψηφίων,  θα  κοινοποιούνται  ηλεκτρονικά  στους  συμμετέχοντες  στο  αντίστοιχο 
στάδιο του διαγωνισμού.

18.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για 
αυτήν  να  ματαιώσει  ή  να  επαναλάβει  το  διαγωνισμό  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της 
διαδικασίας, και ιδίως:

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,

δ) εάν  κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 
σχέση με τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 
7.1.2 της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο.

18.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να 
προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 
οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

18.4 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  επίσης  να  ματαιώσει  οριστικά  τα  αποτελέσματα  του 
διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε 
λόγω  διακοπής  ή  περιορισμού  της  δραστηριότητας,  για  την  οποία  επρόκειτο  να 
χρησιμοποιηθεί το  υλικό, ή (β)  όταν  συντρέχουν άλλοι  λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 
επιβάλλουν τη ματαίωση.

18.5 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή, μπορεί να προτείνει: 
α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο 
προμηθευτής. 
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ)Την  κατανομή  της  προς  προμήθεια  ποσότητας,  εφόσον  πρόκειται  για  διαιρετό  υλικό, 
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια 
κλήρωσης  μεταξύ  αυτών,  για  την  επιλογή  του  προμηθευτή.  Εφόσον  το  υλικό  δεν  είναι 
διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 
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2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο 
γνωμοδοτεί για: 
α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του 
υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 
β)συνέχιση  του  διαγωνισμού  με  την  υποβολή  νέων  εγγράφων  προσφορών,  χωρίς 
τροποποίηση  των  όρων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  διακήρυξης  ή  της 
πρόσκλησης. 
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας, 
τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή.

18.6 Στον  προμηθευτή  στον  οποίο  έγινε  κατακύρωση  ή  ανάθεση  προμήθειας,  αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:

α. Το προς προμήθεια είδος.

β. Την ποσότητα.

γ. Την τιμή.

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε. Τη συμφωνία της  κατακύρωσης ή  της ανάθεσης  με τους όρους της  διακήρυξης  και  της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης.

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

18.7    Σε  περίπτωση  που  για  κάποια  ομάδα  δεν  υποβληθεί  προσφορά,  ο  διαγωνισμός  θα 
επαναληφθεί μόνο για την ομάδα ή τις ομάδες που δεν υποβλήθηκαν προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 190

Υπογραφή της σύμβασης - Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης

19.1 Ο ανάδοχος (ή οι  ανάδοχοι) της προμήθειας,  μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (ή των 
σχετικών συμβάσεων). Αν ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) δεν προσέλθει για την υπογραφή ή 
αν  δεν  στείλει  έγγραφη  δήλωση  μέσα  σε  15  ημέρες,  και  αποδοχή  της  προμήθειας  που 
κατακυρώθηκε για  λογαριασμό του ορίζοντας συγχρόνως και  ημέρα παρουσίασής του για  την 
υπογραφή της σύμβασης, που δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 
εν  λόγω  δήλωσης,  τότε  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  αποτέλεσμα  την  κατάπτωση  της 
εγγύησης συμμετοχής προς όφελος του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ. Π. 11389/93 
ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης (ή οι τελευταίοι μειοδότες) δεν αποδεχθεί την κατακύρωση 
του διαγωνισμού και κηρυχθεί έκπτωτος κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού ή κηρυχθεί έκπτωτος για 
οποιαδήποτε αιτία που ορίζεται στα άρθρα 33 και 35 της Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, ο Δήμος δικαιούται να 
επαναλάβει τον διαγωνισμό σε βάρος του έκπτωτου, καθώς επίσης και να προβεί στην ρευστοποίηση 
και είσπραξη της εγγύησης που έχει κατατεθεί (είτε συμμετοχής, είτε καλής εκτέλεσης) ενώ θα διατηρεί  
κάθε δικαίωμα για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν υπέρ του.
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού επιβάλλονται  ποινικές ρήτρες στον προμηθευτή 
όπως ορίζεται από το άρθρο 33 της Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Ο κάθε ανάδοχος που θα προκύψει  σε κάθε ομάδα ή υποομάδα ή τμήμα,  θα υπογράψει ξεχωριστή 
σύμβαση με το κάθε Νομικό Πρόσωπο, για τις ποσότητες και τα ποσά που φαίνονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 200

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Προ της  υπογραφής  της  σύμβασης  ο  Ανάδοχος (ή  οι  ανάδοχοι) της  προμήθειας  οφείλει  να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας είναι 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
τον Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα 
απευθύνεται στον Δήμο Νεστορίου  ή στο Νομικό πρόσωπο με το οποίο υπογράφει την σύμβαση.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 
οριστική παραλαβή από την  αρμόδια επιτροπή όλων των προς προμήθεια ειδών που προβλέπει  η 
σχετική σύμβαση.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη  μέλη  της  Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. , που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 ( Α' 139 ) και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν ,επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του Ταμείου  Παρακαταθηκών και  Δανείων με  παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Δ.

ΑΡΘΡΟ 210

Προσωρινή και οριστική παραλαβή

21.1 Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται με τους παρακάτω όρους :
Α) Για τα οχήματα  , θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο προμηθευτής  με  δική  του 

μέριμνα  και με ειδικό βυτίο το οποίο θα έρχεται 
  κάθε εργάσιμη ημέρα  και θα  τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα που 
   βρίσκονται α) στην Δημοτική Ενότητα Ακριτών και β) στην Δημοτική
    Ενότητα Νεστορίου . 
  Επιπλέον  η τροφοδότηση των οχημάτων  θα μπορεί να γίνεται και  με την 
 προσέλευση των   οχημάτων εντός του πρατηρίου.
   Β) Για τα μηχανήματα έργου η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες , επί τόπου του  

έργου,  με μέριμνα του προμηθευτή .

Γ) Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης  θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης, στα 
αντίστοιχα κτίρια .  

 21.2 Η παραλαβή κάθε τμήματος  της προμήθειας,  θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.

Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθούν  επουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τις  συμβατικές  τεχνικές 
προδιαγραφές,  η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  την  απόρριψη  του  παραλαμβανομένου 
είδους και την αντικατάστασή του ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία στα οποία πρέπει να επέλθουν 
βελτιώσεις.
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Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης 
(από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και 
για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες  του και  τα συμφέροντά του 
τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας του 
αναδόχου. Ο Δήμος διατηρεί  το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ποινικού  κώδικα,  για  βλάβες  που  προκλήθηκαν  σε  οχήματα  ή  εγκαταστάσεις  ή  για  καθυστερήσεις, 
εξαιτίας αποκλίσεων των προδιαγραφών από τις αντίστοιχες προδιαγραφές που καθορίζονται για τα υπό 
προμήθεια είδη στη νομοθεσία.

21.3.   Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό 
έλεγχο,  αφού  αυτός  διενεργηθεί,  συντάσσεται  οριστικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  απόρριψης.  Σε 
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει  ότι  παραλαβή γίνεται  μετά και  από άλλο ή άλλους ελέγχους 
πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα 
ελέγχου που διαθέτει ο δήμος ή η κοινότητα, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την 
επιτροπή παραλαβής μετά από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται.  
Το  οριστικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  απόρριψης  συντάσσεται  μετά  την  ολοκλήρωση  όλων  των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων. 

21.4.   Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή,  διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε 
περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και 
οι  γνωματεύσεις,  τίθενται  υπόψη  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου.  Το  δημοτικό  ή  κοινοτικό 
συμβούλιο πριν αποφασίσει  οριστικά, μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια. 

21.5.   Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά ή πανεπιστημιακά 
εργαστήρια γίνεται μετά από ένσταση του προμηθευτή τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά 
βαρύνουν τον φορέα της προμηθείας. 

21.6 Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ. 23.3 
του  παρόντος  συντάσσεται  οριστικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  απόρριψης  από  την  αρμόδια 
πρωτοβάθμια  επιτροπή παραλαβής  ή  από  τη  δευτεροβάθμια,  αν  συγκροτήθηκε  τέτοια.  Το οριστικό 
πρωτόκολλο  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  συμβούλιο.  Σε  περίπτωση  που 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του 
ο.τ.α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

21.7 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την  επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη  σύμβαση χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή 
συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  τότε  και  μόνον  τότε  εφόσον  παρέλθουν  τριάντα  ημέρες  μετά  από  ειδική 
όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ο.τ.α.  και  εκδίδεται  προς τούτο  σχετική απόφαση του δημοτικού  ή 
κοινοτικού συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. 

ΑΡΘΡΟ 220

Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.τ.λ. για τον διαγωνισμό, το 
αργότερο έξι  (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, 
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αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται 
έως τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 230

Δημοσίευση

Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευτεί  άπαξ,  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων 
Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης,  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες,  σε  δύο 
εβδομαδιαίες και μία ημερήσια νομαρχιακές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/07 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται  αναρτημένα στην  ιστοσελίδα του δήμου και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.  nestorio  .gr  .
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο .
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται   τουλάχιστον  σε 20  ημέρες από την ημέρα 
δημοσίευσης .
Η παρούσα εγκρίθηκε με την αριθμ. 63/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Καστοριά  01-07-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ’
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.       48 / 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΧΡΗΣΗ:  2016-2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Σύμφωνα με ΦΕΚ 410/Β/2001 , ΦΕΚ 332/Β/2004 και όπως θα 

ισχύουν την ημέρα παράδοσης του υλικού

ΟΜΑΔΑ Β ' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Σύμφωνα με ΦΕΚ 410/Β/2001 , ΦΕΚ 332/Β/2004 και όπως θα 

ισχύουν την ημέρα παράδοσης του υλικού

ΟΜΑΔΑ  Γ' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σύμφωνα  με  ΦΕΚ  496/Β/1993  ,  ΦΕΚ  944/Β/1994,  ΦΕΚ 

570/Β/1996 , ΦΕΚ 1273/Β/5-9-2003,  ΦΕΚ 1531/Β/2003 , ΦΕΚ 
332/Β/2004 και όπως θα ισχύουν την ημέρα παράδοσης του 
υλικού
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Νεστόριο     03 /06  / 2016
             Η Συντάξας

          Αλεξάνδρα  Βραγγάλα
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νεστόριο    03/06/2016

Ο  προιστάμενος τμήματος 
Τεχνικών Έργων - Μελετών & 
Προμηθειών Δήμου Νεστορίου

Στέφανος  Μπούσιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νεστόριο     03/ 06/ 2016

Ο   Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

               

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός   Μηχανικός  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β ’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL)
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

1 ΛΙΤ 30731,81 0,901 27689,36

ΔΑΠΑΝΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  27.689,36
ΦΠΑ 24% = 6.645,45

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Α' ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  34.334,81

ΟΜΑΔΑ Β ' ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

2 ΛΙΤ. 16863,96 1,184 19966,93

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

2 ΛΙΤ. 3434,93 1,184 4066,96

ΔΑΠΑΝΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  24.033,89
ΦΠΑ 24% = 5.768,13

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Β' ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  29.802,02

ΟΜΑΔΑ Γ' Υ ΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Μ/Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  (ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ)

3 ΛΙΤ 6174,97 0,653 4032,26

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ. – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  – ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) 

3 ΛΙΤ 11732,45 0,653 7661,29

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 ΛΙΤ 10900,00 0,653 7117,70

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

3 ΛΙΤ 10804,00 0,653 7055,01
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ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ )
ΔΑΠΑΝΗ  ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25.866,26

ΦΠΑ 24% = 6.207,90
 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  Γ' ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  32.074,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   Α’ + Β’ + Γ' 96.210,99

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 96.210,99 €  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και η 
πίστωση προέρχεται από ιδίους πόρους.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ.11389/23-3-93 απόφ. Υπουργού Εσωτερικών περί  
"Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α."

Νεστόριο     03/ 06 / 2016
             Η Συντάξας

         Αλεξάνδρα  Βραγγάλα
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νεστόριο    03/06/2016

Ο  προιστάμενος τμήματος Τεχνικών 
Έργων - Μελετών & Προμηθειών 

Δήμου Νεστορίου

Στέφανος  Μπούσιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νεστόριο     03/06 / 2016

Ο   Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

               

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός   Μηχανικός   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ ’
 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν

1. Υπόδειγμα Εγγυ  η  τ      ικής Επισ  τ      ολής Συμμετοχής  

Ονομασία Τράπεζας ………………………

Κατάστημα…………………………

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης ……………

ΕΥΡΩ…………………………….

Προς: Δήμο Καστοριάς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως)
………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας
………………………….………………………………………, οδός…………………..…………….,
αριθμός……………,ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών(1)
………………………….,(2)  ……………………………..,  κ.λ.π  ατομικά  για  κάθε  μια  από  αυτές  και  ως 
αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  ένωσης 
προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της
………………………….. για την προμήθεια …………………………………….
……………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
………………………………Διακήρυξη σας.

Η  παρούσα  εγγύηση καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό  απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας  και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή  σας ολικά ή  μερικά 
χωρίς  καμία από μέρους μας  αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς  να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη  της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό  της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε την  ισχύ της  εγγύησης ύστερα από  έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό  των  εγγυητικών μας  επιστολών που  έχουν δοθεί στο Δημόσιο  και τα 
ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό της  παρούσας δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των εγγυήσεων που  έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Εγγυ  η  τ      ικής Επισ  τ      ολής  Καλής Εκ  τ  έ      λεσης  

Ονομασία Τράπεζας ………………………

Κατάστημα…………………………

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης ……………

ΕΥΡΩ…………………………….

Προς:  Δήμο  Καστοριάς  (ή  Νομικό 
πρόσωπο με το οποίο υπογράφεται 
η σύμβαση)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ’  αριθμόν  ……………………..  για
ΕΥΡΩ…………………………………

Έχουμε την  τιμή  να  σας γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής  επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως 
μέχρι του  ποσού των ΕΥΡΩ …………(και  ολογράφως)......………………..στο οποίο  και  μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας
…………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός
……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
ένωσης προμηθευτών), για την  καλή  εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ………… 
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ……………………………………………..

……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% 
της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας……………………. ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας  και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή  σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό  της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών μας  επιστολών που  έχουν δοθεί  στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το  όριο 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

27



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ ’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.      48 / 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΧΡΗΣΗ:  2016-2017

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο  (Αντικείμενο της προμήθειας)
--------------
Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης  και  , 
Θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου  καθώς και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 
2016-2017.

Άρθρο 2ο (Ισχύουσες διατάξεις - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας )
-------------

Η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις :
α) Της υπ' αριθμ. 11389/23-3-93 Υπ. Απόφ. "Περί ΕΚΠΟΤΑ"
β) Του Ν. 3463/2006 <<Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>>.

Άρθρο 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
-------------

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Τεχνική περιγραφή
2) Τεχνικές προδιαγραφές
3) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
4) Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο (Αξία προμήθειας)
Η αξία της προμήθειας δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει   το σύνολο   του διατιθέμενου 

προυπολογισμού   δηλαδή   τα  καύσιμα   δεν  επιτρέπεται  να  ξεπερνούν  το  ποσό  των 
ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα  ευρώ και  ενενήντα εννέα  λεπτών   (96.210,99€) 

Άρθρο 5ο (Σύμβαση)
-------------

Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  είναι  υποχρεωμένος  να  προσέλθει  στο  Δημοτικό 
Μέγαρο και σε ορισμένο χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των 
δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 
της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης)
--------------

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 1% επί της συμβατικής 
αξίας της προμήθειας, παρέχεται δε με μια εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 
μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

28



Άρθρο 7ο (Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου)
-------------

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας τροφοδότησης 
του καυσίμου, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του ΕΚΠ - ΟΤΑ.
Μετά  την  λήξη  της  συμβατικής  προθεσμίας  παραδόσεως  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠ - ΟΤΑ.

Άρθρο 8ο (Συμβατική προθεσμία)
-------------

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε 
(365) ημέρες  (με δυνατότητα παράτασης ).

Άρθρο 9ο (Πλημμελής κατασκευή - ελαττώματα)
--------------

Αν το προς προμήθεια καύσιμο  δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζει ελαττώματα ποιοτικώς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτό 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
-------------

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της 
ανάθεσης εκτός ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 11ο (Εξοφλητικός λογαριασμός - πληρωμή)
--------------

Ο  εξοφλητικός  λογαριασμός  εκδίδεται  μετά  την  διενέργεια  της  προσωρινής 
παραλαβής του καυσίμου ή με βάση τον τυχόν προσφερόμενο τρόπο πληρωμής από τον 
προμηθευτή.

Άρθρο 12ο (Προσωρινή και οριστική παραλαβή των υλικών)
--------------

Η προσωρινή παραλαβή του καυσίμου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία 
του  αναδόχου  σε  ώρες  λειτουργίας  του  Δήμου  ,μετά  από  έγγραφη  ειδοποίηση  της 
αρμόδιας  υπηρεσίας  τουλάχιστον  δύο  (2) εργάσιμων  ημερών  νωρίτερα. Εάν  κατά  την 
παραλαβή  διαπιστωθούν  αποκλίσεις  από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου 
καυσίμου και την αντικατάστασή του. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί  με τα παραπάνω 
μέσα σε  προθεσμία  που η επιτροπή  θα ορίσει, ο  Δήμος δικαιούται  να  ενεργήσει  την 
τακτοποίηση  αυτών  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά  τον 
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγυήσεως , ενεργείται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 28 του ΕΚΠ - ΟΤΑ η οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή.

Νεστόριο     03 / 06 / 2016
             Η Συντάξας

       Αλεξάνδρα  Βραγγάλα
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Νεστόριο    03/06/2016

Ο  προιστάμενος τμήματος 
Τεχνικών Έργων - Μελετών & 
Προμηθειών Δήμου Νεστορίου

Στέφανος  Μπούσιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νεστόριο     03 /06 / 2016

Ο   Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

               

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός   Μηχανικός   
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