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                                                       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
 
ΘΕΜΑ :<<Προµήθεια  καυσίµων  για τις ανάγκες των οχηµάτων       της Εταιρείας 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΟΤΑ Α.Ε)ποσού εκατόν εννενήντα 
χιλιάδων (190.000,00) ευρώ  µε ανοικτό  διαγωνισµό >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ   Ε.∆.Α.Κ.Ι  (ΟΤΑ Α.Ε) 
 
Εχοντας υπόψη : 
α ) Τις  σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα  ∆ήµων και Κοι-
νοτήτων >> 
β ) Τις διατάξεις  της αρίθµ.11389/1993 αποφάσης του Υπουργού Εσωτερικών  ∆η-
µόσιας  ∆ιοίκησης  και Αποκεντρωµένης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ) 
γ ) Τις διατάξεις  του Ν.2286/1995 
δ ) Το υπ αριθµ.Πρωτ ……. ……. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  που έχει συ-
νταχθεί  και αποτελεί κοµµάτι της παρούσας διακήρυξης. 
ε ) Τις ανάγκες σε καύσιµα  οχηµάτων  
στ)Την υπ αριθ  7/2014 απόφαση του ∆.Σ  της Ε∆ΑΚΙ  ΑΕ  ΟΤΑ  
ζ)Την υπ αριθµ  85/2014 απόφαση  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε την 
οποία εγκρίθηκαν  α)οι Τεχνικές Προδιαγραφές  β) Οι όροι της παρούσας διακήρυξης  
    Σύµφωνα µε την οποία  προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό  µε σφραγι-
σµένες προσφορές και µε κριτήριο τιµή ∆ΕΠ  
    Συγκεκριµένα για την προµήθεια καυσίµων µειοδότης θα αναδειχθεί ο προµηθευ-
της  που θα προσφέρει  τιµή  ∆ΕΠ  
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
Η  Προµηθεια  καυσίµων είναι προυπολογισµού      190.000,00 (µε ΦΠΑ )  και η 
προµήθεια  θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους. 
                                                         ΑΡΘΡΟ    1 
                                                   Ισχύουσες   ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από : 



1)Τις διατάξεις της υπ αρίθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκεντρωµένης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις σχετικές ερµη-
νευτικές  εγκυκλίους  
2)Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοι-
νοτήτων >> 
3)Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 <<Προµήθειες  του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων >> 
                                                 
 
                                                      ΑΡΘΡΟ  2 
                   Προυπολογισµός –Χρηµατοδότηση της προµήθειας   
 
1.Η Προµήθεια των καυσίµων προυπολογίσθηκε στο ποσόν των  190.000 (µε ΦΠΑ) 
2.Η δαπάνη της προµήθειας  θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους  πόρους της Επιχείρησης 
και θα βαρύνει τον κωδικό  Κ.Α 64.00  του προυπολογισµού  εξόδων 2014 
 
                                                    ΑΡΘΡΟ   3 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20)ηµερών από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης  περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Γραφεία Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης (ΟΤΑ Α.Ε ) στην διεύθυνση  Μ.Γερουλάνου  5 & Ριζοσπαστών στο Αργο-
στόλι Κεφαλονιάς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ              :  7-3-2014 
HMEΡΑ                                                          : Παρασκευή  
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ (ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  : 10 πµ 
 
                                                 ΑΡΘΡΟ   4 
                                       Λήψη  πληροφοριών  
1.Εφόσον  οι ενδιαφερόµενοι  ζητήσουν εµπρόθεσµα  έγγραφα και συµπληρωµατικές  
πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια ,αυτές παρέχονται έξη(6) τουλά-
χιστον  ηµέρες πρίν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί  για την υποβολή των προ-
σφορών  
2.Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται  ή παραδίδονται το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.Οταν επείγοντες 
λόγοι  καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη ,τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσ-
σερις (4)ηµέρες  πρίν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών : 26710-28692 FAX : 26710-26020  
Αρµόδιος υπάλληλος : Ζαµπέλη Σπυριδούλα 
                                               ΑΡΘΡΟ   5 
                                     ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 
 
1.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
α ) Ελληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 
β ) Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
γ ) Συνεταιρισµοί 
δ ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
                                            ΑΡΘΡΟ  6 
               ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
    Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα  που ασχολούνται µε την παραγωγή ,εµπορία και διάθεση καυσίµων και λιπα-



ντικών ,γεγονός που αποδεικνύεςται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού  εγγραφής 
στο οικείο  επιµελητήριο .Η συµµετοχή στον διαγωνισµό προυποθέτει ότι ο διαγωνι-
ζόµενος  είναι πλήρως  ενήµερος  της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους 
τους όρους  ανεπιφύλακτα.Η επίδοση της προσφοράς  από το διαγωνιζόµενο αποτε-
λεί  τεκµήριο  ότι αυτός είχε και ελαβε  υπόψη  κατά τη σύνταξη της προσφοράς του 
τις γενικές συνθήκες  της προµήθειας  ως και τα συµβατικά  στοιχεία της αντίστοιχης 
µελέτης. 
      Οσοι προµηθευτές  επιθυµούν  να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό ,οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού : 
  1.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ 
Α ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό  ίση µε το 5% επι της συνο-
λικής  προυπολογισθείσης δαπάνης(στο σύνολο του προυπολογισµού ) µε το ΦΠΑ 
σύµφωνα  µε την παραγραφο  1 του άρθρου 26 της υπ αρίθµ.11389/1993 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών ,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και Αποκεντρωµένης. 
Β)Απόσπασµα ποινικού µητρώου  έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου 
,από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί  για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση  της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας 
Γ) Πιστοποιητικά αρµοδίας ∆ικαστικής η ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία προκύπτει  
ότι : 
   -∆εν τελούν σε πτώχευση ,εκκαθάριση  ,αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµ-
βιβασµό  ή ανάλογη κατάσταση 
  -∆εν τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση ,έκδοσης  αναγκαστικής εκκαθά-
ρισης ,αναγκαστικής διαχείρισης ,πτωχευτικού συµβιβασµού  ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία 
∆) Πιστοποιητικό αρµοδίας  αρχής  από το οποίο  να προκύπτει  ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις  τους που αφορούν  τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
Ε)Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά  των παραγρά-
φων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  της χώρας 
του που είναι εγκατεστηµένοι. 
ΣΤ)Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση  της εγγραφής  τους για 
το συγκεκριµένο επάγγελµα  η βεβαίωση  άσκησης επαγγέλµατος  από δηµοσια αρχή 
η αρχή  τοπικής  αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελ 
µα,  που έχει εκδοθεί  το πολύ έξι(6) µήνες πρίν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
2.ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Α)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό  ίση µε το 5% της προυπολογι-
σθείσας δαπάνης, σύµφωνα µε την παράγραφο  1 του άρθρου 26 της αρίθµ.11389/ 
1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκεντρω-
µένης . 
Β) Απόσπασµα  ποινικού µητρώου  ή ισοδύναµου  εγγράφου  αρµοδίας  ∆ιοικητικής 
η ∆ικαστικής αρχής της χώρας  εγκατάστασης  τους, έκδοσης  τουλάχιστον  του τε-
λευταίου τριµήνου , από το οποίο προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί  για αδίκη-
µα  σχετικό µε την  άσκηση της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας .Οταν συµµε-
τέχουν  εταιρείες  υποχρέωση προσκόµισης  αποσπάσµατος   ποινικού µητρώου 
έχουν   οι διοικούντες  η νοµίµως  εκπροσωπούντες  αυτές.Η νόµιµη εκπροσώπιση  
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας.Σε περίπτωση  µη προσκόµισης τους , 
αυτό  µπορεί να  αναζητείται  αυτεπάγγελτα  από το ∆ήµο µε βάση την υπ αρίθµ. 
2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β/1-3-2005) 



Γ) Πιστοποιητικό  αρµοδίας ∆ικαστικής  η ∆ιοικητικής  αρχής της χώρας εγκατάστα-
σής τους, από το οποίο  να προκύπτει ότι : 
-∆εν τελούν  σε πτώχευση  , εκκαθάριση  , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συµ-
βιβασµό  ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
-∆εν τελούν υπο διαδικασία  κήρυξης  σε πτώχευση , έκδοσης  αναγκαστικής εκκαθά-
ρισης ,αναγκαστικής διαχείρισης ,πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη δι-
αδικασία. 
∆)Πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής από το οποίο  να προκύπτει  ότι είναι ενήµεροι ως 
προς  τις υποχρεώσεις  τους που αφορούν  τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  και 
ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.Οι δια-
τάξεις  του εδαφίου (δ) που αφορούν  τους έλληνες πολίτες, ισχύουν  και στην περί-
πτωση  αυτή. 
Ε)Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής  της χώρας  εγκατάστασής τους, σχετικά µε την 
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου  επιµελητηρίου  η σε ισοδύναµους  επαγγελµα-
τικούς  καταλόγους. 
3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά  των προηγουµένων  περιπτώσεων  µε διαφοροποίηση όσον 
αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου. 
 Όταν συµµετέχουν εταιρείες υποχρέωση προσκόµισης  αποσπάσµατος  ποινικού µη-
τρώου  έχουν οι διοικούντες η νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές.Η νόµιµη  εκπροσώπη 
ση  προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. 
4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Α)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ,σύµφωνα µε όσα αναφέρονται  παραπάνω 
Β)Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός  λειτουργεί νόµιµα 
Γ)Πιστοποιητικά αρµοδίας ∆ικαστικής η ∆ιοικητικής Αρχής  από τα οποία  να προ-
κύπτει  ότι : 
-∆εν τελούν  σε πτώχευση  ,εκκαθάριση ,αναγκαστική  διαχείριση, πτωχευτικό συµβι- 
βασµό  ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
-∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης  σε πτώχευση , έκδοσης  αναγκαστικής εκκαθά-
ρισης  αναγκαστικής διαχείρισης ,πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή υπό άλλη  ανάλογη 
διαδικασία. 
5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
Α) Όλα τα παραπάνω  κατά περίπτωση  δικαιολογητικά  για κάθε προµηθευτή  που 
συµµετέχει  στην ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 
Β)Πιστοποιητικό σκοπιµότητας  του ΕΟΜΜΕΧ  για ενώσεις προµηθευτών που από-
τελούνται από µικροµεσαίες  µεταποιητικές  επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε) ή παραγωγικούς  
αστικούς συνεταιρισµούς  ,στους οποίους  µετέχουν και επιχειρήσεις  εσωτερικού η 
εξωτερικού.Το ποσοστό  των Μ.Μ.Ε  η των παραγωγικών  αστικών συνεταιρισµών  
στις  εργασίες  που θα εκτελεστούν ,πρέπει  να είναι µεγαλύτερο από 50% .Το πιστο-
ποιητικό  αυτό µπορεί να προσκοµισθεί  µέσα σε δεκαπέντε (15)ηµέρες  από την  ηµε 
ροµηνία  διενέργειας  του διαγωνισµού. 
Γ)Οι Μ.Μ.Ε εκτός τα παραπάνω  δικαιολογητικά  µαζί µε την προσφορά τους  υπο-
βάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό , που εκδίδεται  η θεωρείται από 
τον ΕΟΜΕΧ  από το οποίο να προκύπτει  ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια  που κα-
θορίζονται  για την χρηµατοδότησή  τους από τις πράξεις που κάθε φορά  εκδίδει  ο 
∆ιοικητής  της Τραπέζης της Ελλάδος. 
6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση  δικαιολογητικών ,οφείλουν να προσκοµίσουν 
µε ποινή αποκλεισµού  από το διαγωνισµό ,τα ακόλουθα 
Α)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν  γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών  και αποδέχονται αυτούς πλήρως  και ανεπιφύλακτα.,εκτός εάν στην 



προσφορά  τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται.Στην περί-
πτωση  αυτή, ο διαγωνιζόµενος  πρέπει να αναφέρει  στην προσφορά του τους όρους 
αυτής που είναι διαφορετικοί  από τους όρους  της διακήρυξης, προκειµένου να αξι-
ολογηθούν. 
Β)Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης  των προσφεροµένων  
ποροιόντων. 
Γ)Υπεύθυνη δήλωση  µε την οποία να βεβαιώνεται  ότι η επιχείρηση  του συµµετέ-
χοντος  νοµικού προσώπου  δεν λειτουργεί  υπό καθεστώς  νοµικών περιορισµών. 
∆)∆ήλωση διαγωνιζοµένου  ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συµµετοχή του από  διαγω-
νισµούς  του ∆ηµοσίου ,των Ν.Π.∆.∆  και των οργανισµών Τοπικης Αυτοδιοίκησης  
Ε)∆ήλωση διαγωνιζοµένου  µε την οποία  να βεβαιώνεται  ότι δεν έχει υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα  κατά την άσκηση της επαγγελµατικής  του δραστηριότητας, για 
την  συνέπεια της επιχείρησης  στην εκπλήρωση  τόσο των συµβατικών  υποχρεώ-
σεων  όσο και των υποχρεώσεων  της  προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα ,καθώς 
και  εάν η επιχείρηση  έχει υποπέσει  στο παράπτωµα ψευδούς δηλώσεως  η και ανα-
κριβών δηλώσεων  κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο. 
Στ)∆ήλωση για την παραγωτική  δυνατότητα της επιχείρησης  ,καθώς και για την ποι-
ότητα  των προιόντων ,που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων. 
   Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη ,η 
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη .Στην περίπτωση  αυτή επι-
στρέφεται ,χωρίς να ανοιχθεί  ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως 
προσφορά. 
  Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων  θα πάρουν µερος  στο διαγωνισµό  ότι οι 
προσφορές  κατατίθενται αυτοπροσώπως.Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται 
από µέλος του ∆ιοικητικού  τους Συµβουλίου  ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο ,οι Εταιρείες  περιορισµένης Ευθύνης  και Οµόρρυθµες και Ετερόρυθµες 
Εταιρείες  εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή  τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδο-
τηµένο  πρόσωπο. 
    Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό  µε εκπροσώπους τους, υπο-
βάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης , αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο  της υπο-
γραφής  του εκπροσωπουµένου. 
    Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί  στο διαγωνισµό,  περισσότερες  από µία (1) 
εταιρείες,ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και 
να  εκπροσωπεί  άλλο φυσικό πρόσωπο  ,εταιρεία  ,συνεταιρισµό  ή και ένωση  προ-
µηθευτών .Στην περίπτωση  αυτή αποκλείονται  όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύ-
ρει  ο ενδιαφερόµενος  όλες τις  προσφορές  εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετά- 
σχει  στο διαγωνισµό.Επίσης δεν µπορεί  να συµµετέχει  στο διαγωνισµό για λογαρια-
σµό  του ,υπάλληλος της εταιρίας που συµµετέχει  σε αυτόν  η ειδικός σύµβουλος  
αµειβόµενος  από αυτή  µε µισθό η και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 
    Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται  τα παραπάνω πιστοποιητικά  ή έγγραφα, η δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω  περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη  δήλωση του προµηθευτή  που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρ-
χής  ή Συµβολαιογράφου. 
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     Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών  
 
1.Οι προσφορές   κατατίθεται ενώπιον  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών  στις  
7-2-2014..ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα  10.00  πµ 



2.Οι προσφορές µπορούν  να αποσταλούν  και ταχυδροµικά  η και µε οιποιοδήποτε 
άλλο τρόπο µέχρι την προηγούµενη  του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα 
3.Προσφορές που περιέρχονται στην Επιχείρηση  µε οποιοδήποτε τρόπο  πριν από 
την διενέργεια  του διαγωνισµού  δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται  στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµών  πριν τη λήξη  της προθεσµίας  που καθορίζεται 
από  τη διακήρυξη  , προκειµένου  να αποσφραγισθούν  µαζί µε τις άλλες  που κατά-
τέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
4.Προσφορές που  κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται  δεκτές  
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               Τιµές Προσφορών –Επιβαρύνσεις  Μειοδοτών 
 
1.Οι προσφορές  πρέπει να αναφέρουν : 
A)Για τα καύσιµα για προµήθεια οχηµάτων της Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ  ποσού 190.000,00 
ευρώ  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
2.Προσφορά που υποβάλλεται µε οιονδήποτε  άλλο τρόπο  πέραν αυτού  που περιγρά 
φεται στην προηγούµενη  παράγραφο ,θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη  
3.Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια  o ορος  µε τιµή ∆ΕΠ θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη …………………………….  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
4.Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα  ποσά η ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά  
για τα καύσιµα ,οι προσφορές  θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση  της από- 
φασης  κατακύρωσης.Για το σκοπό αυτό  θα ζητηθούν  από  τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν  εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά  µε τον οικονοµικο χα-
ρακτήρα  της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας  των καυσίµων  η  τις τεχνικές 
λύσεις  που έχουν επιλεγεί  η τις εξαιρετικά  ευνοικές συνθήκες που διαθέτει  ο προ-
σφέρων  στις οποίες  επαληθεύει  πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
5.Οι συµµετέχοντες µπορουν να υποβάλλουν προσφορά  το σύνολο  των προς προµή-
θεια  καυσίµων. 
 
                                        ΑΡΘΡΟ    9 
                           Προέλευση  των καυσίµων 
 
1.Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέ-
λευσης  του κάθε είδους καυσίµου. 
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                      Ελεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος η υποκατασκευαστού  
 
1.Εφόσον  κριθεί  απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου  ελέγχου  στις εγκαταστάσεις 
του προσφέροντος  η των  παρασκευαστών  των προσφεροµένων καυσίµων , τα έξο-
δα   της ειδικά  για το σκοπό  αυτό συσταθεισοµένης  τριµελούς επιτροπής  βαρύνουν 
τον προσφέροντα η τους προσφέροντες  κατ αναλογία 
2. 
Η καταβολή  των ανωτέρω εξόδων , το ύψος  των οποίων  καθορίζεται  µε βάση τις 

ισχύουσες  διατάξεις περί εξόδων  µετακίνησης  εκτός έδρας  υπαλλήλων  του 
∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου . 



Σε  περίπτωση µη καταβολής  των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προ-
σφορά  του υπόχρεου  δεν λαµβάνεται υπόψη  και δεν αξιολογείτα. 
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                               Ισχύς  Προσφορών  

1. Οι προσφορές  ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού  χωρίς καµµία  αλλαγή για το 
χρονικό  διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών  από την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  µικρότερο των τριών (3) µηνών ,θα απόρ-
ρίπτεται  ως απαράδεκτη .Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε µπορεί µε έγγραφη γνωστοποί-
ηση  προς τους διαγωνιζόµενους  να παρατείνει πριν από τη λήξη της,την προ-
θεσµία  κατά το ανώτατο όριο (3) µήνες ,χωρίς οι διαγωνιζόµενοι  να έχουν 
δικαίωµα  για αντιρρήσεις.Μετά  τη λήξη  και του παραπάνω χρονικού  ορίου 
παράτασης  ισχύος της προσφοράς , µαταιώνεται  το αποτέλεσµα  του διαγω-
νισµου , εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης  για την συνέχιση του διαγωνι-
σµού , εκτός εάν συµφωνεί  και ο µειοδότης  για την συνέχιση  του διαγω-
νισµού ,αποδεχόµενος  της εκ νέου  παράταση ισχύος της προσφοράς. 
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                    Υποβολή  Τεύχους Τεχνικής Προδιαγραφής  
 
1.Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει  να υποβάλλουν ρητή  αναλυ-
τική  δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση  µε τις αντιστοιχες  τεχνι 
κές  προδιαγραφές  που επιβάλλει η σχετική ελληνική και  κοινοτική νοµοθεσία, 
οι επίσηµοι κρατικοί φορείς  και η διακήρυξη  
2.Οποια προσφορά δεν συνοδεύεται  από τη δήλωση αυτή η υπάρχουν σ αυτή ασα 
φείς  ελλιπείς  τεχνικές περιγραφές , µπορεί να  απορριφθεί  ανάλογα  µε τις ελλεί 
ψεις ή ασάφειες. 
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                            Γλώσσα Σύνταξης  των  Προσφορών  
 
     Οι προσφορές  καθώς και όλα  τα απαραίτητα  έγγραφα  θα είναι  συνταγµένα 
στην  Ελληνική  γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς  σε όλα τους τα σηµεία. Ο-
ποιαδήποτε ασάφεια  θα ερµηνεύεται εις βάρος τους προσφέροντος. 
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                                        Φάκελος   Προσφοράς  
1.Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές ,οι προσφορές  υποβάλλονται  µέσα σε φάκε-
λο,καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 
2.Η µη τήρηση  οποιουδήποτε  από τους όρους του άρθρου  αυτού , µπορεί  να επι 
Φέρει  ποινή αποκλεισµού  της αντίστοιχης προσφοράς. 
3.Οι προσφορές  θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
µέσα  σε  καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφο-
νται   ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα : 
Α) Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Ε∆ΑΚΙ  ΟΤΑ Α.Ε >> 
Β)Ο πλήρης τίτλος της Επιχειρησης που διενεργεί την προµήθεια 



Γ)Ο αριθµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία της διακήρυξης  
∆) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
Ε)Τα στοιχεία του αποστολέα. 
4.Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές  δεν γίνονται δεκτές.Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά  µε την προσφορά στοιχεία και ειδικό-
τερα : 
A)Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα  δικαιολογη-
τικά , η εγγύηση  συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς.Τα οικονο-
µικά  στοιχεία της προσφοράς  τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισµένο φάκελο, 
µέσα στον κυρίως φάκελο , µε την ένδειξη  <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> 
Β)Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑ>> όπου έξω  από αυτόν θα αναγράφονται  ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα 
όλα  τα προηγούµενα  στοιχεία  που αναφέρονται  στην προηγούµενη παράγραφο 
(15.3) της παρούσας διακήρυξης.Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προ-
σφορά  του διαγωνιζοµένου  για το κάθε είδους  καυσίµου 
Σύµφωνα τα οριζόµενα  στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας.Περιλαµ-
βάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση   για την παράδοση 
του προιόντος  στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα δια-
κήρυξη, εκτός του ΦΠΑ .Προσφορά που δίδει  τιµή σε ευρώ η σε συνάλλαγµα ή 
µε ρήτρα συναλλάγµατος , όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα,προσθήκες  και διορ-
θώσεις .Εάν υπάρχει   στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση , αυτή πρέπει να 
είναι  καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνι-
σµού  παραλαµβάνει και αποσφραγίζει  τις προσφορές  και κατά τον έλεγχο κα-
θαρογράφει τις τυχόν  διορθώσεις,µονογράφει και σφραγίζει  αυτές.Η προσφορά 
απορρίπτεται  , όταν υπάρχουν  σ αυτή διορθώσεις  µονογραφεί και σφραγίζει 
αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σ αυτή διορθώσεις , οι οποίες 
την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφο-
ρών . 
6.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ενεπιφύλακτα όλους τους 
όρους  της διακήρυξης  , εκτός εάν στην προσφορά  του ρητά αναφέρει  τα σηµεία 
εκείνα τα οποία  τυχόν δεν αποδέχεται.Στην περίπτωση αυτή , πρέπει ο προσφέ-
ρων  να αναφέρει  στην προσφορά  του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί 
από τους όρους  αυτής  που είναι διαφορετικοί  από τους όρους  της διακήρυξης , 
προκειµένου  να αξιολογηθούν.Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή  κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση  η  απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 
της προσφοράς.∆ιευκρινίσεις δίνονται από  τον προσφέροντα µόνο όταν ζητού-
νται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού , είτε ενώπιον  της είτε ύστερα από έγγραφο 
της Υπηρεσίας.Από τις διευκρινίσεις  που παρέχονται  σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
7.Εναλλακτικές προσφορές  από τον ίδιο  διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται  αποδε-
κτές  
8.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν ,απορρίπτονται  ως α-
οπαράδεκτες. 
9.∆εν γίνονται αποδεκτές  οι προσφορές  που αναφέρονται  σε µέρος  της 
ποσότητας  του κάθε είδους καυσίµου. 
10.Στην τιµή προσφοράς για τα καύσιµα  περιλαµβάνεται η αξία του προσφερο-
µένου  προιόντος ,η µεταφορά και η παράδοση αυτού. 
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Χαρακτηρισµός στοιχείων η πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών  
 
        Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων  και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση  των οποίων στους συνδιαγωνιζοµέ-
νους  θα έθιγε  τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει  να σηµει-
ώνει  σ αυτά  την ένδειξη <<πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα >>.Στην αντί 
θετη  περίπτωση ,θα µπορούν  να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι  
συνδιαγωνιζόµενοι .Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
µόνο στην προστασία του απορρήτου  που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά  ζητήµα-
τα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
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                     Αποσφράγιση προσφορών – ανακοίνωση τιµών 
 
1.Μετά τη λήξη της προθεσµίας  παράδοσης των προσφορών  η συνεδρίαση συ-
νεχίζεται  δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγω-
νισµού  οι φάκελοι των προσφορών  µε την σειρά που επιδόθηκαν .Στην συνέ-
χεια  αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος µονογράφονται και σφραγίζονται  
από το παραπάνω όργανο  όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  κατά 
φύλλο.Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται  , αλλά µονο-
γράφεται και σφραγίζεται  από το παραπάνω όργανο  και παραδίδεται  στην υπη-
ρεσία ,προκειµένου  να αποσφραγισθεί  την ηµεροµηνία  και ώρα που ορίζεται 
από τη διακήρυξη . 
2.Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται  οι συµµετέ-
χοντες και τα δικαιολογητικά  που υπέβαλαν.Το πρακτικό  υπογράφεται από  την 
επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 
3.Προσφρορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται  στο πρακτικό δεν 
αποσφραγίζεται  ,αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα . 
4.Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε 
τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά  στοιχεία των προ-
σφορών ,παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 
5.Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία  των προσφορών , µετά 
την  αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται , για όσες  προσφο-
ρές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  για την από-
σφράγισή τους σε ηµεροµηνία  και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων  
στους συµµετέχοντες  και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 
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                                   Αξιολόγηση   Προσφορών 
1.Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει  σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 20 της αρίθµ.11389/1993  απόφασης τους  Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και  λαµβάνονται 
υπόψη  κύρια τα παρακάτω στοιχεία : 
-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους  και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 
-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 



-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προαναφέρθηκαν σε προηγούµε-
νους διαγωνισµούς  και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου 
προιόντος. 
2.Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που 
θα προσφέρει τιµή ∆ΕΠ  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
                                           ΑΡΘΡΟ   18 
 
                       Κρίση  αποτελέσµατος διαγωνισµού 
 
1.Η Επιτροπή  Αξιολόγησης  µε γνωµοδότηση  της  αποφασίζει σχετικά, προτείνει 
για : 
Α) Την κατακύρωση της προµήθειας  καυσίµου που προσφέρει ο προµηθευτής 
Β) Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε το-
ποποίηση  ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  
 Γ)Την κατανοµή του κάθε είδους καυσίµου  µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε 
ισότιµες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης  µεταξύ αυτών , για την επιλο-
γή  του προµηθευτή. 
2.Η τελική απόφαση λαµβάνεται  από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού   
 
                                          ΑΡΘΡΟ   19 
 
                          Συνέχιση   του διαγωνισµού  
 
    Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και  έπειτα  από γνωµοδότηση  της 
Επιτροπης  Αξιολόγησης µπορεί  ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων 
προσφορών  από τους  αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς  τροποποίηση  των όρων και 
των  τεχνικών προδιαγραφών, µε την προυπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισ-
µός  έχει αποτύχει  ή έχει κριθεί  ασύµφορο  το αποτέλεσµά του  
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                                         Ενστάσεις  
 
     Ενσταση κατά της διακήρυξης  του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας  διενέργει- 
ας  του ή της  συµµετοχής  προµηθευτή σ αυτόν  υποβάλλεται εγγράφως το εξής : 
     1.Kατά  της διακήρυξης  του διακήρυξης του διαγωνισµού , στην Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ 
Α.Ε, µέσα στο  µισό του χρονικού  διαστήµατος από τη δηµοσίευση  της 
διακήρυξης  µέχρι την ηµεροµηνία  υποβολής των προσφορών.Για  τον 
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται  και οι ηµεροµηνίες  της 
δηµοσίευσης  της διακήρυξης  και της υποβολής  των προσφορών.Αν προκύπτει 
κλάσµα  θεωρείται  ολόκληρη ηµέρα.Η ένσταση  εξετάζεται από την  Επιτροπή 
∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού  και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο  πέντε 
(5) εργάσιµες  ηµέρες πρίν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
     Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης  τότε µε-
τατίθεται  και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  κατά το χρονικό διά-
στηµα  είκοσι (20) ηµερών  από την ηµεροµηνία  δηµοσίευσης  της σχετικής ανα-
κοίνωσης  µέχρι την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού.Στην περίπτωση 



αυτή , όσον αφορά τη δηµοσίευση  ακολουθείται η ίδια διαδικασία  που προβλέ-
πεται από τις σχετικές διατάξεις. 
2.Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού  ή της συµµετοχής προ-
µηθευτή  σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό η από-
κλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας   του  και για τους 
λόγους  που ανακύπτουν  κατά το αντίστοιχο  στάδιο.Η ένσταση υποβάλλεται 
στην  Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε  κατά την διάρκεια του διαγωνισµου, µέχρι και την επό-
µενη  εργάσιµη  ηµέρα από την ανακοίνωση  του  αποτελέσµατος του  αντίστοι-
χου  σταδίου .Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει  αναβολή ή διακοπη του διαγωνισµού 
αλλά  εξετάζεται  κατά την αξιολόγηση  των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
από  την Επιτροπή  Αξιολόγησης .Η Επιτροπή Αξιολόγησης  υποβάλλει την έν-
σταση  µε αιτιολογηµένη  γνωµοδότηση  της στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ια-
γωνισµού  που αποφαίνεται τελικά. 
3.Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζοµένου δεν ανακό-
πτουν  τη συνέχιση   του διαγωνισµου, αλλά λαµβάνεται  από το ∆.Σ της Ε∆ΑΚΙ 
ΟΤΑ Α.Ε  µετά την αξιολόγηση  των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
4.Η επιχείρηση  υποχρεούται να γνωστοποιήσει  στους συµµετέχοντες το  περιε-
χόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται  για τις εν-
στάσεις .Η γνωστοποίηση  γίνεται µε την αποστολή σχετικού  εγγράφου η της ί-
διας  της απόφασης  µε τηλεµοιοτυπική  συσκευή (FAX)ή  µε κάθε άλλο πρόσφο-
ρο  και νόµιµο τρόπο. 
5.Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο  εκτός των προαναφεροµένων δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
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                                       Ανακοίνωση  Κατακύρωσης 
 
    1.Στον προµηθευτή( ή προµηθευτές ) που έγινε η  κατακύρωση αποστέλλεται 
ανακοίνωση , που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
Α)Το είδος του  καυσίµου 
Β)Την ποσότητα  
Γ)Την τιµή  
∆)Την Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα καύσιµα 
Ε)Την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους  της διακήρυξης  και τις τυχόν  
αποδεκτές  τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
Στ)Τα στοιχεία της Επιτροπής ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού  για την κατακύρωση 
του διαγωνισµού. 
Ζ)Την προθεσµία  υπογραφής της  σύµβασης. 
    2.Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί  και το έγγραφο 
της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 
    3.Ο προµηθευτής  στον οποίο θα κατακυρωθεί  η προµήθεια ,υποχρεούται  να 
προσέλθει  µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποιησης  της α-
νακοίνωσης,για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση  
καλής εκτέλεσης ποσού  ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το 
ΦΠΑ .Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλεθει  για την υπογραφή  της σύµβασης  
το αργότερο  µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες  από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  
της ανακοίνωσης .Οµως στην περίπτωση  αυτή, ο χρόνος παράδοσης  του κάθε 
προιόντος  αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµη-



νία   κοινοποίησης  της ανακοίνωσης.Τούτο  δεν ισχύει  στην περίπτωση  που ο 
χρόνος παράδοσης  του προιόντος αρχίζει να υπολογίζεται  από την ηµεροµηνία  
αναγγελίας της σχετικής  πίστωσης .Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη 
λήξη  της προθεσµίας  των δέκα (10) ηµερών  που αναφέρεται παραπάνω, ο χρό-
νος  παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία  υ-
πογραφής της σύµβασης. 
    4.Εάν  ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση εν προσέλθει να υπογρά-
ψει την σύµβαση ,κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου ,ύστερα  από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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                                                 Σύµβαση   
 
1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την επιχειρηση  η 
σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2.Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης  και περιλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία της προµήθειας  και τουλάχιστον τα εξής : 
Α)Τον τόπο και χρόνο υπογραφής  της σύµβασης 
Β)Τα συµβαλλόµενα µέρη 
Γ)Τα προς προµήθεια καύσιµα  
∆)Την τιµή ∆ΕΠ  που έχει προσφερθεί  για τα  κάυσιµα    και 
Ε)Τον τοπο ,τρόπο  και χρόνο παράδοσης των καυσίµων  
Στ)Τις τεχνικές προδιαγραφές του   καυσίµου 
Ζ)Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
Η)Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
Θ)Τον τρόπο πληρωµής  και αναπροσαρµογής  του συµβατικού τιµήµατος , εφό-
σον  προβλέπεται αναπροσαρµογή . 
Ι.Τις σχετικές διατάξεις, εκτέλεσης της προµήθειας 
Ια.Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους  καυσίµου  
3.Η σύµβαση καταρτίζεται  µε βάση  τους όρους  της διακήρυξης και των  τευχών 
που  την συνοδεύουν , που µε την προσφορά  του αποδέχεται ο ανάδοχος  ή µε 
βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία  συµφωνεί ο ανάδοχος.Η 
σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει  όρους  αντίθετους  µε τα παραπάνω στοιχεία.Η 
σύµβαση υπογράφεται  από τον Πρόεδρο  Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε  
4.Η σύµβαση θα ισχύει  από την υπογραφή  της  και  µέχρι 31-12-2014 
5.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
A)Παραδόθηκε  ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προιόντος ,ή εάν  αυτή που πα-
ραδόθηκε  υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης  ως ασήµαντο. 
Β)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα πο παραδόθηκε 
Γ)Εγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος ,αφού προηγουµένως επιβλήθη-
καν  τυχον κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
∆)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις  και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
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                                                   Εγγυήσεις 
 



 
    1.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
    --------------------------------------------------  
 
Α)Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντι-
στοιχεί  σε ποσοστό 5% µε το ΦΠΑ  επί της συνολικής προυπολογισθείσης  δα-
πάνης. 
Β)Προσφορά  της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει  την προβλεπόµενη  κατά τα 
ανωτέρω  αξία , µπορεί να γίνει δεκτή ,εφόσον  η εγγύηση  υπολείπεται µέχρι 
ποσοστό 5 % της συνολικής προυπολογισθείσης δαπάνης. 
Γ) Συµµετέχων που υποβάλλει προσφορά  για ορισµένα  προιόντα, προσκοµίζει 
εγγύηση  συµµετοχής ,που γίνεται αποδεκτή  αρκεί να καλύπτει  το ποσοστό  που 
αναλογεί στην  αξία  του ελαχιστου  αριθµού προιόντων  που προ προβλέπεται  
από την διακήρυξη , τα οποία και προσφέρει  και η κατακύρωση  περιορίζεται στα 
προιόντα   που καλύπτονται  από την εγγύηση  
∆)Η εγγύηση  συµµετοχής  που αφορά τον προµηθευτή  στον οποίο  κατακυρώ-
θηκε  η προµήθεια ,επιστρέφεται  µετά την  κατάθεση  της προβλεπόµενης  εγ-
γύησης  καλής  εκτέλεσης  και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή  της 
σύµβασης .Στους λοιπούς  συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός  πέντε (5) ηµερών 
από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης  της κατακύρωσης  του διαγωνισµού. 
2.Εγγύηση  καλής εκτέλεσης της  σύµβασης  
 
Α)Ο προµηθευτής  στον οποίο έγινε  η κατακύρωση , υποχρεούται να καταθέσει  
εγγύηση  καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ,το ύψος  της οποίας αντιστοι-
χεί  σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ  
Β)Η εγγύηση  κατατίθεται  πρίν ή κατά την  υπογραφή της σύµβασης 
Γ)Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα  από το όργανο που τις εκδίδει  και τον τύπο που πε-
ριβάλλονται  πρέπει απαραίτητα  να αναγράφεται  σ αυτές ότι αναφέρεται  στο 
άρθρο 26 της υπ αρίθµ 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου  Εσωτερικών, ∆η-
µόσιας  ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  ΕΚΠΟΤΑ  
∆)Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  µετά την οριστική  ποσοτική  και 
ποιοτική  παραλαβή των καυσίµων ύστερα  από την εκκαθάριση  των τυχόν απαι-
τήσεων  από τους  δύο συµβαλλόµενους .Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται  
σταδιακά  ύστερα από γνωµοδότηση  της Επιτροπής Αξιολόγησης  ,κατά ποσό 
που αναλογεί  στην αξία  του µέρους  της ποσότητας  που παραλήφθηκε οριστικά. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται  παρατηρήσεις   ή υπάρχει  εκπρό-
θεσµη  παράδοσης. 
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                                              Παραλαβή Καυσίµων 
 
1.Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων  και λιπα-
ντικών  και η συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής γίνεται σύµφωνα µε όσα  
καθορίζονται  στο άρθρο 28 της υπ αρίθµ 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών ,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και Αποκεντρωµένης (ΕΚΠΟΤΑ) 
2.Η παραλαβή των ποσοτήτων  του κάθε  είδους  καυσίµων  η έκδοση των σχετι-
κών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται  µέσα  στον καθοριζόµενο από 
τη σύµβαση χρονο . 



3.Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής  αρχίζει  από την ηµεροµηνία  πραγµατικής 
προσκόµισης των καυσίµων.Σε περίπτωση  που η σύµβαση  προβλέπει, εκτός από 
µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται  από άλλα όργανα  που 
δεν ανήκουν στην Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει  
από την ηµερο µηνία  πραγµατικής προσκόµισης  των καυσίµων χωρίς να 
υπολογίζεται σ αυτόν το χρονικό διάστηµα  από την  αποστολή  των δειγµάτων 
για έλεγχο ,µέχρι την κοινοποίηση  των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην 
επιτροπή.Εφόσον ο προµηθευτής  δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  
για την ηµεροµηνία  που προτίθεται  να παραδώσει τις ποσότητες  των καυσίµων 
τουλάχιστον  πέντε (5) εργάσιµες  ηµέρες νωρίτερα , ο συµβατικός χρόνος  παρα-
λαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η επιτροπή παραλαβής  είναι σε θέση να 
προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 
4.Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους  καυσίµων και η σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα 
στον  χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή  συντελέ-
σθηκε αυτοδίκαια , εφόσον   παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες  µετά από την ειδική 
όχληση  του προµηθευτή  και δεν διενεργήθει  η σχετική παραλαβή µέσα στην 
προθεσµία  αυτή, µε  κάθε επιφύλαξη  των δικαιωµάτων της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  
και εκδίδεται γι αυτό σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  µε βάση µό-
νο  το θεωρηµένο από την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  αποδεικτικό προσκόµισης τούτων.  
5.Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή  και την πληρωµή  του προµηθευτή 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι  από τη σύµβαση έλεγχοι  από Επιτροπή 
που συγκροτείται  µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας  µε ανά-
λογη εφαρµογή  των αναφεροµένων στην παρ.10 του άρθρου 28 της υπ αρίθµ. 
11389/1993 απόφασης  του Υπουργού Εσωτερικών,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και 
Απόκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ) στην οποία δεν µπορεί  ν συµµετέχουν ο πρόεδρος 
και τα µέλη της Επιτροπής  που δεν πραγµατοποίησε  την παραλαβή στον προβλε 
πόµενο  από την σύµβαση χρόνο και όταν : 
Α)Το καύσιµο κρίνεται απορριπτέο ,ο προµηθευτής  υποχρεούται να το αντικατα-
στήσει  σύµφωνα µε τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχε-
τικές κυρώσεις . 
Β)Το καύσιµο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους  της σύµβασης, κρίνεται 
όµως ότι  µπορεί να παραληφθει , ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην 
αποκατάσταση αυτών , εφόσον  είναι δυνατόν, η στην καταβολή του ποσού που 
αντιστοιχεί  σε έκπτωση επί της συµβατικης  τιµής εφόσον  αποφασισθεί παραλα-
βή µε έκπτωση.Για τις παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται  απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας  , ύστερα από γνωµοδότηση  της δευτεροβάθµιας 
επιτροπής 
Γ)Η δευτεροβάθµια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες  διαδικασίες που  
προβλέπονται  από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό  πρωτό-
κολλο ελέγχου.Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ .Οποιοαδήποτε  
ενέργεια  που τυχόν  έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
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                                Χρόνος-τόπος-τρόπος παράδοσης 
 



1.Η προµήθεια των Υγρών καυσίµων κίνησης  θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε 
τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ 
ΑΕ  του προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής  οφείλει να  παραδώσει  χωρίς καθυστέρηση  από την στιγµή  που 
λαµβάνει την  εντολή να εφοδιάσει την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε µε την παραγγελθείσα 
ποσότητα  των καυσίµων. 
2.Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  δεν υποχρειούται να απορροφήσει  το σύνολο των ποσοτή-
των που  αναγράφονται στον ενδεικτικό προυπολογισµό.Εφόσον όµως κριθεί  
σκόπιµη η  προµήθεια  του συνόλου των ποσοτήτων , ο µειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί  στην απαίτηση της Επιχείρησης. 
3.Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί  απόφαση του ∆.Σ της επιχείρησης , 
µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπης Αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το ¼  
αυτού ύστερα  από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεω-
τικά  πριν από τη λήξη του συµβατικού  χρόνου.Σε περίπτωση που ο συµβατικός 
χρόνος  παράδοσης είναι µεγαλύτερος  από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, 
µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ της επιχείρησης   ύστερα από γνωµοδότηση  Επιτρο-
πής Αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του ½ αυτού.Το χρονικό  διάστηµα από 
την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου  παράδοσης , 
δεν  µπορεί  να είναι µικρότερο από το ½ ολόκληρου του συµβατικού χρόνου 
4.Μετά  τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των καυσίµων  
δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής , µέχρι την έκδοση  της από-
φασης  σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση, άσχετα  εάν το αίτηµα του προµη-
θευτή  υποβλήθηκε έγκαιρα.Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος  σε περίπτωση 
που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης  και δεν υποβλήθηκε  έγκαιρα  αίτηµα  
παράτασης που ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να  παρα-
δόσει  τις ποσότητες  των κασίµων. 
5.Ο προµηθευτής  υποχρεούται να ειδοποιεί την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε ,το χώρο  υπο-
δοχής  των καυσίµων  και την Επιτροπής Παραλαβής ,για την ηµέρα καιώρα που 
προτίθεται  να παραδώσει το κάθε είδος καυσίµου, τουλάχιστον πέντε (5) εργά-
σιµες  ηµέρες νωρίτερα, εκτός και αν  η ηµέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισµέ-
νη και τακτή. 
6.Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης  µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ της επιχείρησης  
να µετατίθεται , µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολογησης. 
    Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν  αντικει-
µενική αδυναµία εκπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών η σε περιπτώ-
σεις που  συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.Στις περιπτώσεις µετάθε-
σης  του συµβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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                           Κυρώσεις για εκπρόθεσµη  παράδοση 
 
1.Σε περίπτωση  που το προιόν  παραδοθεί η αντικατασταθεί  µετά τη λήξη  του 
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση  και µέχρι τη λήξη  
του χρόνου  της παράτασης  που χορηγήθηκε ,σύµφωνα µε το άρθρο 28 της  
παρούσης  επιβάλλονται , εκτός  των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, 
κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζονται ως εξής : 
Α)Για καθυστέρηση ,που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει  
το ½ του µέγιστου προβλεπόµενου , από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου πα-
ράτασης , επιβάλλεται  πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 



του κάθε  είδους καυσίµου  που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.Εάν κατά τον υπολο-
γισµό  του µισού του χρόνου  παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται 
ολόκληρη  µέρα. 
Β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του παραπάνω  χρονικού διαστήµατος 
επιβάλλεται  πρόστιµο 5 % επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε 
είδους  καυσίµου ή λιπαντικού που παραδόθηκε εκπρόθεσµα . 
2.Τα παραπάνω ,κατά περίπτωση ,ποσοστά προστίµων  υπολογίζονται στη συµ-
βατική αξία  του προιόντος  που παραδόθηκε εκπρόθεσµα ,χωρίς το ΦΠΑ  
3.Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης  του προµηθευτή ως εκπτώτου ,ποαρέχεται σ 
αυτόν  η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιµα µέχρι την προηγούµενη της ηµε-
ροµηνίας  του διαγωνισµού που διενεργείται εις  βάρος του, επιβάλλεται συνολικά 
πρόστιµο  για εκπρόθεση παράδοση  ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, 
ανεξάρτητα  από την  ηµεροµηνια  παράδοσης  µέσα στο παρεχόµενο χρονικό 
διάστηµα.Στην περίπτωση αυτή ισχύουν  και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο.Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα  καύσιµα ,ο διαγωνισµός  η τα αποτε-
λέσµατα αυτού ,µαταιώνονται µε απόφαση του ∆.Σ της επιχείρησης ύστερα από 
την παραλαβή των καυσίµων. 
4.Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων  επί της προκαταβολής ,γίνεται µε 
παρακράτηση από το ποσό  που έχει να λαµβάνει  ο προµηθευτής ή σε περίπτωση  
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης  καλής εκτέ 
λεσης  και προκαταβολής αντίστοιχα ,εφόσον ο προµηθευτής  δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
5.Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι  επιβάλλονται σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
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             Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής προ-
καταβολής  ποσότητας των καυσίµων, µε απόφαση του ∆.Σ ύστερα από γνωµοδό-
τηση  της Επιτροπής Αξιολογησης , µπορεί να εγκρίνεται  αντικατάστασή  τους 
µε  άλλα που να είναι  σύµφωνα µε τους  όρους της σύµβασης  µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται  από την απόφαση αυτή.Η προθεσµία δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη του ¼ του  συνολικού συµβατικού  χρόνου ή του ½  αυτού, όταν ο 
συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος  των τριάντα (30)ηµερών, σε περίπτω-
ση  που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη  του και ο προµηθευτής  θεωρεί-
ται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης  παράδοσης . 
Εάν ο προµηθευτής  δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίµων που απορ-
ρίφθηκε  µέσα στην προθεσµία  που ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατι-
κός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Με την απόφαση  του πρώτου εδαφίου του  παρόντος άρθρου  καθορίζεται προ-
θεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της  για την επιστροφή των απορ-
ριφθέντων  καυσίµων και την παραλαβή τους  από τον προµηθευτή. 
   Εάν η παραλαβή αυτή γίνει  µετά την παρέλευση  των πέντε (5) πρώτων ηµε-
ρών  επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή  10% επί της αντίστοιχης συµβα-
τικής αξίας .Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα  καύσιµα 
δεν επιστρέφονται  στον ανάδοχο ,πριν από την ολοκλήρωση  παράδοσης από αυ-
τον  των καυσίµων και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων.Επίσης δεν επι-
στρέφονται  πριν την παραλαβή  των καυσίµων  για τα οποία κηρύχθηκε  έκπτω-



τος  και του δόθηκε  δικαίωµα  παράδοσης ,ή τη λήξη της προθεσµίας  για την 
παράδοσή τους.Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτω-
ση  αυτή.Μετά την παρέλευση  του εικοσαηµέρου  και εφόσον δεν παραληφθούν 
από τον ανάδοχο  τα επιστρεφόµενα καύσιµα, πέραν του προστίµου, τα καύσιµα 
καταστρέφονται  κατά την κρίση της Επιχείρησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
2.Η επιστροφή των καυσίµων που απορρίφθηκαν  γίνεται µετά από προσκόµιση 
ίσης ποσότητα ς µε απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί  οριστικά .Στην  
περίπτωση  αυτή ο προµηθευτής υποχρεουται να παραλάβει  την ποσότητα που 
απορρίφθηκε  και αντικαταστάθηκε  µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµερο-
µηνία  της οριστικής  παραλαβής της  νέας ποσότητας. 
    Η προθεσµία αυτή µπορεί  να παραταθεί  ύστερα από αίτηµα  του προµηθευτή, 
που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον  πριν από την εκπνοή  
της µε απόφαση  του ∆.Σ της Επιχείρησης , µε την οποία και επιβάλλεται πρό-
στιµο  σε ποσοστό  2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή  καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί 
και ο προµηθευτής  δεν παραλάβει  την απορριφθείσα ποσότητα, η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ 
ΑΕ  µπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 
3.Με απόφαση του ∆.Σ της επιχείρησης και ύστερα από γνωµοδότηση  της Επι-
τροπής Αξιολόγησης  , µπορεί  να εγκριθεί  η επιστροφή στον προµηθευτή  των 
καυσίµων  που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, µε την προυπό-
θεση  ότι ο προµηθευτής  θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση , που θα καλύπτει την 
τυχόν  καταβληθείσα αξία  της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
                                         
                                               ΑΡΘΡΟ   28 
 
                               Κήρυξη  προµηθευτή  έκπτωτου 
 
1.Ο προµηθευτής  που δεν προσέρχεται  µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε  να 
υπογράψει  την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την 
κατακύρωση  που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτή , µε απόφαση του ∆.Σ ύστερα από γνωµοδότηση  της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης . 
2.Με την ίδια διαδικασία , ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  
από την σύµβαση  , εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίµων  σύµφω-
να µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας. 
3.Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος  επι-
βάλλονται  σ αυτόν  οι κυρώσεις που αναφέρονται  στα άρθρα 33 και 35 της υπ 
αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ ) 
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                                    Εγγυήσεις ποιότητας  
 
1.Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί  ότι τα προσφερό-
µενα  καύσιµα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήµων κρατικών φορέων , 
ότι έχουν τις ιδιότητες  και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοι, ότι 



είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα,οπροσµίξεις κ.λ.π και ότι είναι κατάλληλα 
από  κάθε πλευρά  για την χρήση  για την οποία προορίζει η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  
2.Η Ε∆ΑΚΙ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή.Ο προµηθευτής 
έχει την υποχρέωση  ν αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  
κάθε ποσότητα καυσίµου  που προµήθευσε ,µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
αφότου  διαπιστωθεί παράβαση των  παραπάνω  διαβεβαιώσεων.Απαραίτητη  
προυπόθεση  είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµου  που πρέπει να αντικα-
τασταθεί  δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης  προµήθειας. 
     Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων καυσίµων  και 
αποστολής  στο ∆ήµο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων ,θα βαύ-
νουν  τον προµηθευτή. 
3.Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου  επήλθε φθορά  στο µηχα-
νολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του δήµου , ο προµηθευτής  υποχρε-
ούνται να αναλάβει  όλες τις δαπάνες αποκαταστασης της βλάβης που προξένησε  
το ακατάλληλο προιόν.Επιπλέον ,κατά  την κρίση  του ∆.Σ της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ 
µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο , το οποίο  οφείλει να καταβάλει ως αποζηµί-
ωση   προς την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ  για τη βλάβη που του προκάλεσε.Αν ο προµη-
θευτής  δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος , µε όλες τις νόµιµες 
συνέπειες. 
4.Αν ο προµηθευτής  καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου  καυ-
σίµου  κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 
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                                        Τρόπος    Πληρωµής 
 
1.Η πληρωµή της αξίας του κάθε είδους θα γίνεται µε εξόφληση  όλου του ποσού  
αµέσως µετά  την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια καυσίµων. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται  από την αρµόδια Υπηρεσία της 
Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε 
2.Η  υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία 
έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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                                           Αλλα  στοιχεία  
 
1.Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε  δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται  σε 
µέρος  της προκηρυχθείασας ποσότητας του κάθε είδους καυσίµου ,κατά παρέκ-
λιση  αυτής που ορίζεται  στον ενδεικτικό προυπολογισµό. 
2.Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε δεν υποχρεουται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων του κάθε είδους  καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό  προ-
υπολογισµό .Εφόσον  όµως κριθεί σκόπιµη  η προµήθεια του συνόλου των πο-
σοτήτων  για κάθε είδος καυσίµου , ο µειοδότης υποχρεούταν να ανταποκριθεί  
στην απαίτηση της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε  
3.Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού πρου-
πολογισµου  θα απορρίπτονται ως ασύµφορες. 
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                     Κανόνες ∆ηµοσιότητας και ∆ιακήρυξης  
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο Τοπικές Εφηµερίδες 
………………………………………………………………………………… 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επισης στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε  και στην ιστοσελίδα  της Ε∆ΑΚΙ  στην ηλεκτρονική δ/νση  
www.diadkef@otenet.gr 
 
  Η δαπάνη για τις δηµοσιεύεσεις  στο τύπο θα βαρύνουντον προµηθευτή 
(εγκύκλιος 11 µε α.π.27754/28.6.2010) του Υπουργείου Εσωτερικών Από-
κεντρωσης  και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
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