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ΘΕΜΑ: «  ∆ιενέργεια  ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού µε σφραγισµένες 

προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) έτους  2015 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών  της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας ». 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 Έχοντας υπόψη : 

1/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), όπως ισχύει τροποποιηµένος. 

2/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως ισχύει. 

3/ Τις διατάξεις του Π.∆. 30/1996 (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄) "Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης", όπως 

ισχύουν αναλογικά. 

4/ Τις διατάξεις των Ν. 2218 και 2240/94 «Ίδρυση Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

5/ Την υπ’ αριθµ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/1993)Υ.Α. «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και ιδιαίτερα το άρθρο 41 αυτής. 

6/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 και 2362/95, «προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆. και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

7/ Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., όπως ισχύει 

8/ Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07), όπως 

ισχύει και την υπ’ αριθµ. Π1/4232/12-9-2007 εφαρµοστική εγκύκλιό του. 

9/ Το άρθρο 4 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στις 12/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 

Α’ 240), που κυρώθηκε µε τον Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 18). 

10/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την 

Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997), όπως ισχύει. 
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11/ Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 

12/ Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) 

και όπως ισχύει. 

13/ Την υπ΄αριθµ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ. 1637/Β/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την εφαρµογή του ν. 3310/2005», όπως τροποποιήθηκε µε το 

ν.3414/2005 και όπως ισχύει. 

14/ Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04-09-2009). 

15/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

16/ Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), καθώς και 

την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική 

∆ιεύθυνση Κρατ. 

Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

17/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΑ3 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α) περί κατάργησης 

αντικατάστασης διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους. 

18/ Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-04-2014), περί επειγουσών 

ρυθµίσεων, αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

19/ Τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 11(άρθρα 129-135) του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-06-

2014), περί αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δηµόσιου λογιστικού και άλλων διατάξεων. 

20/ Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί µέτρων 

στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικών θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων 

διατάξεων.  

21/ Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

22/ Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των 

Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της. 

23/ Τις ανάγκες προµήθειας πετρελαιοειδών για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και των νοµικών 

προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της  ανά φορέα και είδος καυσίµου. 

24/ Την  αριθµ. 37/1678/20-12-2013   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί συγκρότησης και ορισµού των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 

Προµηθειών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του 
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Προγράµµατος Προµηθειών, έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

25/ Το αριθµ. Φ23/3212/01-07-2014  έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου µε το οποίο µας γνωρίζει τις 

ανάγκες του σε πετρελαιοειδή για το έτος 2015 προκειµένου να συµπεριληφθούν στο διαγωνισµό 

και µας στέλνει φωτοαντίγραφο της αριθµ. 88628/05-06-2014/∆12 έγκρισης ανάληψης 

υποχρέωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων . 

26/ Το αριθµ. 6298/25-08-2014 έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆.-Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου µε το οποίο 

µας γνωρίζει τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρµανσης για την ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆ Άρτας, το ΒΝΣ Άρτας και 

το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Άρτας προκειµένου  να συµπεριληφθεί η προµήθεια στις διαδικασίες 

του διαγωνισµού της Περιφέρειας  σύµφωνα µε τις αριθµ.2115/32/01-07-2014 και 2170/08-07-2014 

αποφάσεις του ∆.Σ.  και των αριθµ. 22863/1549/17-07-2014   και 24764/1645/01-08-2014 

αποφάσεων έγκρισης ανάληψης αντίστοιχα. 

27/  Την αριθµ.26/1168/29-08-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους 75.500,00€ για τη διενέργεια διαγωνισµού 

προµήθειας καυσίµων κίνησης Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε. 9825 και έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους 

30.000,00€ για την προµήθεια πετρελαίου  θέρµανσης Ε.Φ.072 Κ.Α.Ε. 1512  της Περιφέρειας 

Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας. 

28/ Τις αριθµ. 1778/οικ.5290/2014 και 1779/οικ.5291/2014 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

(δέσµευση της  πίστωσης) για την πραγµατοποίηση της δαπάνης.       

29/ Την αριθµ. 30/1317/26-09-2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 

καυσίµων θέρµανσης, κίνησης, έτους 2015 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 

Νοµικών Προσώπων χωρικής αρµοδιότητάς της, και έγκρισης των όρων της διακήρυξης του 

παραπάνω διαγωνισµού, αντίστοιχα. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
        Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών για την κάλυψη 

σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας 

συνολικού προϋπολογισµού διακόσες πέντε χιλιάδες οχτακόσια τριάντα δύο  ευρώ και πενήντα 

λεπτά (205.832,5)€ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης, το µεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό. 

Ειδικότερα : 

Οι προσφορές πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά κατά είδος, σύµφωνα µε τα συνηµµένα  

υποδείγµατα προσφορών. 

      Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( %) επί της 

διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης. 

 

 

    Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει κατά είδος. 

    Η κατακύρωση θα γίνει, κατά είδος, στον προσφέροντα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα 
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εκατό ( %).Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.   

    Σηµειώνεται ότι, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό θα αφαιρείται από την  εκάστοτε 

διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης. 

  Οι συµµετέχοντες υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του κάθε ΠΙΝΑΚΑ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, για έναν ή περισσότερους ΠΙΝΑΚΕΣ. 

    Ο διαγωνισµός θα γίνει µετά από προθεσµία τριάντα  (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο. 

 

1.   ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  

∆ΙΑΓ/ΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.ΑΡΤΑΣ  

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

47100 ΑΡΤΑ 

25-11-2014 ΤΡΙΤΗ 11:00π.µ. 

 

 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που κατατίθενται µετά 

την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

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

περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού   

   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

της παρούσας διακήρυξης. 

         ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι απασχολούµενοι επαγγελµατικά µε το 

αντικείµενο της παρούσας όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος Β. 

 

2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

    Η παρούσα να δηµοσιευτεί: 

Α. Στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Β. Στις οικονοµικές εφηµερίδες ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ    

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Γ. Στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ & ΜΑΧΗΤΗΣ καθώς και στην εβδοµαδιαία 

τοπική εφηµερίδα ΑΜΒΡΑΚΙΑ.   

14PROC002347015 2014-10-17

ΑΔΑ: 69Ξ17Λ9-ΙΓ4



∆. Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας. 

Ε. Να κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Άρτας για ενηµέρωση των µελών του. 

ΣΤ.Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr . 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής σύµφωνα µε 

το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τους προµηθευτές που 

θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µε επιµερισµό της δαπάνης 

βάσει του ύψους των επιµέρους συµβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συµβατικής αξίας). 

 

  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που θεωρούνται 

αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής, καθώς  και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών 

προµηθειών. 

 

      "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ"                    :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' 

                                                                                                                          (ΠΙΝΑΚΑΣ  1,2) 

      "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"   :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β' 

 

       ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                                       :    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  

 

       ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                     :    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

       ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ        ¨                              :     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄    

                                                                                                                           (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

 

Τυχόν διευκρινήσεις, σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία, 

καθηµερινά, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο:2681361044-

40,ΦΑΧ:2681075855 (πληροφορίες Άρτεµις  Κίτσιου,). 

  

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

(Ανήκει στη διακήρυξη µε αριθ. πρωτ. οικ. 4987/29-09-2014 ) 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ                                                                     
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η)                                                                                                                                                                       

(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) 
 

ΕΙ∆ΟΣ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  1,35 €/lt) 

ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
Φ.Ε. 

1. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 22.220 30.000,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 072      
ΚΑΕ 1512 

ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 
12 1% 

2. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 38.400 51.840,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 Τ.Ε.Ι. 
ΗΠΕΙΡΟΥ           
ΚΑΕ 1611 

ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 
12 1% 

3. 

Ο.Α.Ε.∆. ΠΕΡΙΦ. 
∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ- ΕΠΑΣ 
ΟΑΕ∆ ΑΡΤΑΣ- ΒΝΣ 

ΑΡΤΑΣ) 13.150 17.752,5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 Ο.Α.Ε.∆.     

ΚΑΕ 2522 ΚΑΙ ΚΑΕ 
1611 

ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 
12 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 73.770 99.592,5  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

(Ανήκει στη διακήρυξη µε αριθ. πρωτ. οικ. 4987/29-09-2014) 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ                                                                                                                
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η)                                                                                                       

(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ )  
 

ΕΙ∆ΟΣ : ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
  ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

   

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ         

1,75 €/lt) 

ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

(ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ         

1,45 €/lt) 

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
Φ.Ε. 

1. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 10.000 17.500,00 40.000 58.000,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 071     ΚΑΕ 
9825 

ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 
12  1% 

2. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 5.800 10.150,00 14.200 20.590,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ           

ΚΑΕ 1611 
ΒΛ. ΑΡΘΡΟ 

12 1% 
ΣΥΝΟΛΟ 15.800 27.650,00 54.200 78.590,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
(Ανήκει στη διακήρυξη µε αριθ. πρωτ. Οικ.  4987/29-09-2014 ) 

 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

   
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

     
       Οι  προσφορές  υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, σφραγισµένες και στην Ελληνική 

γλώσσα στη  ∆/νση ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου ( Περιφερειακής 

Ενότητα Άρτας ), µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. 

   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι  (120) ηµερολογιακές 

ηµέρες προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

   Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

    Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

    α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

    β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια, ήτοι: 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

       ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 

    δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

    ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

   Μέσα  στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

•  Στον  κυρίως  φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση  

συµµετοχής.  

• Τα οικονοµικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως,  τοποθετούνται  σε χωριστό  

σφραγισµένο  φάκελο, επίσης  µέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  µε την ένδειξη 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", καθώς και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

    Ο  φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών. 
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    Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. 

    Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία και 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

    Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 

   Αποσφραγίζονται  οι  κυρίως  φάκελοι,  µονογράφονται  και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

αποσφραγίζονται και µονογράφονται από την Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων. 

   Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά  την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται  

αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας. 

2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το 

∆ηµόσιο. 

β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, µαζί µε την 

προσφορά τους, που θα είναι συνταγµένη υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα: 

1. Εγγύηση συµµετοχής (κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 118/07) στο διαγωνισµό 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  στην οποία: 

I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν όπως αυτά 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

II. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, καθώς 

και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

- ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

- Είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους,  σε οικείο Επιµελητήριο κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

- ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

III. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 7 του παρόντος 

άρθρου, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουµένων των όρων και των προϋποθέσεων 

που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-07). 
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3.Υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να 

δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι 

στην επιχείρηση. 

4.Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος δεν προσκοµίσει εγκαίρως ή 

προσηκόντως, κατά το στάδιο κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. 

5.Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, από το 

οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο 

διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν  φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για 

το γνήσιο της υπογραφής, τα  δε νοµικά πρόσωπα επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή 

απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου και στην 

περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών,  σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

6. Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες που 

αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους 

µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005). Η συνδροµή της 

προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση µαζί µε την προσφορά των εξής 

δικαιολογητικών: α)Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της 

µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) Αναλυτικής κατάστασης µε τα 

στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 

(30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 

Π.∆. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που 

µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε. , µε ποσοστό συµµετοχής 

στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να 

είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες 

αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης 

των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν 

συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες 
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συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής 

στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού 

προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε 

περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή 

ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως 

απαράδεκτη. 

Για τις αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3114/2005, στην οποία ορίζεται ότι: « 

Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες 

εταιρείες , ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες , υπό 

την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλει για 

το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν 

επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, 

στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της 

χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 

ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της , που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Α.Ε. Σε 

περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων να προσκοµίσει 

σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 

µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 

µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να 

αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι η δε 

Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 

Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 

υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της διαφορετικά ή µη υποβολή 

της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.»Η 

υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως 

προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 
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7.Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής που 

προβλέπονται στις παρ. 1 και 2  του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του 

προσφέροντα από το διαγωνισµό. 

8.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει  να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα κατωτέρω 

έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται  

κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παραρτήµατος Β, από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή: 

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, 

της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας (άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007). 

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

IV. Σε περίπτωση εγκατάστασής της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περ. (ΙΙ) και (ΙΙΙ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, 
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κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης..  

 

 Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήµατα της περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της παρούσης παραγράφου 

παρ. 6. 

II. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  κάποια 

από τις καταστάσεις της περίπτωσης (ΙΙ) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (ΙΙΙ) του 

εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 7.  

III. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 

I. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  των εδαφίων (Α) και (Β) της 

παρούσας παρ. 8  αντίστοιχα. 

II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και  

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 

για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
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III. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του 

εδαφίου Α της περ. Ι   της παρούσης παραγράφου. 

IV. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης ΙΙ  του εδαφίου Γ της παρούσης παραγράφου 7, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 

και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο  της 

έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

V. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.  

∆. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο  ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής   της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της παρούσης παραγράφου.  

II. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος 

κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης    ΙΙ 

του εδαφίου Β της παρούσης παρ. 6, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περ. ΙΙ  του εδαφίου Γ  της παρούσης 

παραγράφου. 

III. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µεταφορέα που συµµετέχει 

στην ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 

118/07, ως ακολούθως: 

I. Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης υποψηφίων αναδόχων.    

II. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

III. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, 

µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 

τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν 

η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να υπέχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την 

ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο 

περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να 

εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

9.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 

δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του 

γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων. 
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 Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της  

διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 

αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια 

επιτροπή. 

 

Επισηµαίνονται επίσης τα εξής: 

     1. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

θα απορρίπτεται. 

     2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

     3. ∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά τη λήξη  

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

     4. ∆ιευκρινήσεις  δίδονται  µόνο  όταν  ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιόν 

του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας,  µετά από σχετική γνωµοδότηση του 

συλλογικού οργάνου. 

     Σηµειώνεται  ότι  τις  διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

      Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά πρόσωπα που  

λειτουργούν  νόµιµα  στα  κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του  

συµµετέχοντος για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης εκτός Φ.Π.Α ήτοι χίλια εξακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά  

(1.619,39)€ για τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (πετρέλαιο θέρµανσης), χίλια επτακόσια είκοσι επτά ευρώ 

και σαράντα οκτώ λεπτά (1.727,48)€ για τον ΠΙΝΑΚΑ 2(καύσιµα κίνησης) του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Οι συµµετέχοντες σε περισσότερους του ενός ΠΙΝΑΚΑ  µπορούν 

να προσκοµίσουν µια εγγυητική επιστολή. 

   Η  εγγύηση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του 

χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

     Για  την  καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% 

επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

     Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 

συµβατικό χρόνο παράδοσης (31-12-2015) κατά δυο µήνες ήτοι µέχρι 29-2-2016. 

     Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση  κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο  

τέλος  χαρτοσήµου.  Κατά  τα  λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). 

    Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του Φορέα µε τον οποίο 

υπογράφεται η σύµβαση . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η  Όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανοµικές  

∆ιατάξεις, τις εγκριτικές αποφάσεις του Γ.Χ.Κ. και τις σχετικές  αποφάσεις  του 

Υπουργείου Ανάπτυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

      

       Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2015 , δυνάµενου του 

χρόνου να παραταθεί για δίµηνο χρονικό διάστηµα µονοµερώς µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

       Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδίδονται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ποσότητες 

που απαιτούνται, µία ηµέρα µετά την λήψη του σχετικού δελτίου ή της εντολής 
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παραγγελίας, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εµπόριο, που θα αποδεικνύεται 

από σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Ανάπτυξης .  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

        Οι προµηθευτές υποχρεούνται να χορηγούν τα είδη και τις ποσότητες που θα 

παραγγέλνονται κάθε φορά, ως κατωτέρω: 

 

 Α) Πετρέλαιο θέρµανσης: Οι δεξαµενές των κτηρίων στέγασης των υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Εργατοϋπαλληλικού 

Κέντρου Άρτας και του ΟΑΕ∆ Άρτας (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Άρτας, Ε.Π.Σ. Άρτας 

& Β.Ν.Σ. Άρτας). 

  Β) Πετρέλαιο κίνησης &  Βενζίνη  : Το πρατήριο υγρών καυσίµων του µειοδότη . 

       

ΑΡΘΡΟ 8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

       Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      Η κατακύρωση θα γίνει όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του για τα 

πετρελαιοειδή  µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό επί της 

διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης  . 

       Σηµειώνεται ότι, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό θα αφαιρείται από την  εκάστοτε 

διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του, που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του. 

 Η µέση λιανική τιµή θα προσδιορίζεται, από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της 

∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 

τιµοληψίες, βάσει συγκεκριµένου πίνακα πρατηρίων και την έκδοση σχετικού δελτίου 

Μέσης Λιανικής Τιµής, η οποία θα προκύπτει ως αριθµητικός µέσος όρος. 
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Το ανωτέρω ∆ελτίο µέσης λιανικής τιµής θα κοινοποιείται, από το Τµήµα Εµπορίου & 

Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, στον ανάδοχο, την ηµέρα έκδοσής του. 

 Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) 

αυτές δεν θα υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής αλλά θα λαµβάνεται υπόψη 

η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη) 

   Τα τιµολόγια για τα πετρελαιοειδή θα θεωρούνται για την κανονικότητα της τιµής από 

την ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  µε µέριµνα του προµηθευτή.  

  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας όχι όµως λιγότερο του 50% καθώς επίσης και 

την αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά τη διάρκεια του έτους  εάν υπηρεσιακές 

ανάγκες το επιβάλουν µέχρι ποσοστού 15%. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

      Η παραλαβή των προς προµήθεια υλικών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που 

συγκροτείται µε µέριµνα της υπηρεσίας. 

      α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται  την ηµέρα, ώρα και τον τόπο παράδοσης των 

υλικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π∆ 118/2007. 

      β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων 

και αποστολή τους στο Γ.Χ.Κ.), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

        Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

      Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το 

Νόµο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94. Αναλυτικά : 

• Φόρος 1% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. 

• Kράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ.   0,10 %). 

• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.∆.Σ. 

• Εισφορά  20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστηµα…………………………………….. 

(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

 

-  Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  

............................................ υπέρ της εταιρείας 

.......................................... 

∆/νση ......................................................................................... δια τη 

συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της 

.............................................................., για τη 

..................................................................................................................... 
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..........................................................................................................................

....... 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ........................................... προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον 

ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε 

µόνη την 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 εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από 

απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης 

………………… 

        

ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

 

Προς  

Περιφέρεια  Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  

Τµήµα Προµηθειών  

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

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 υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………………….. ∆/νση 

……………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………………………………σύµβασης, 

που υπέγραψε µαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. 
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πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών του 

………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποσόν 

καλύπτει το 5% 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 µέρος µας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 

µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη 

και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Προµήθειας Πετρελαιοειδών  

 

Στην Άρτα σήµερα την        του µηνός            201. , ηµέρα            και στο κατάστηµα της Π.Ε. 

Άρτας οι υπογράφοντες, αφ΄ ενός ο Ψαθάς Βασίλειος-Αντιπεριφερειάρχης Άρτας                                          

, ο οποίος εκπροσωπεί, µε την ιδιότητά του αυτή την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας                                                

, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2286/95, "περί Κρατικών Προµηθειών" και του Π.∆. 118/07, 

"Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου" και αφ΄ ετέρου,                            νόµιµος εκπρόσωπος της                                               

,                                                           συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : 

 Με την υπ αριθµ.           Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

κατακυρώθηκε η προµήθεια πετρελαιοειδών στον προαναφερόµενο, βάση της αριθ. Πρωτ.                                      

σχετικής διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της 

προσφοράς του µειοδότη, για το έτος 2015  , για τις ανάγκες των  υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και τις αριθµ.          και                       

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α       και      , αντίστοιχα, στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ∆Ε Ν. Άρτας . 

   Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω εταιρεία , η οποία  καλείται στο εξής "προµηθευτής" αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να χορηγεί τακτικά και ανελλιπώς, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της 

Περιφέρειας Ηπείρου και ΝΠ∆∆ Ν.Άρτας  τα ανωτέρω είδη που θα ζητούνται και µε τους 

ακολούθους ειδικούς όρους:  

 

Άρθρο 1ο 

       Οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και ΝΠ∆∆ Ν.Άρτας  

θα παραλαµβάνουν, µετά από έγκριση των προϊσταµένων των, τις αναγκαίες ποσότητες 

πετρελαιοειδών, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της παρούσας µέχρι την 31-12-2015. 

 

Άρθρο 2ο. Ποιότητα 

 Η ποιότητα των διαφόρων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 

προδιαγραφές των Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους. 
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Άρθρο 3ο. Τόπος και τρόπος παραδόσεως 

 Η παράδοση των πετρελαιοειδών θα γίνεται τµηµατικά, από την υπογραφή της παρούσας, 

στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών ή όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 4º. Τιµή 

Η τιµή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόµιµα µέση διαµορφούµενη, κάθε φορά, µέση τιµή 

πώλησης στην αγορά, µε ποσοστό έκπτωσης της (%) επί της λιανικής τιµής.  

 

Άρθρο 5ο. Κρατήσεις 

         Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο 

κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

Αναλυτικά : 

• Φόρος 1% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. 

• Kράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ.   0,10 %). 

• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.∆.Σ. 

• Εισφορά  20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.Σ. 

 

 

Άρθρο 6ο.Τρόπος Πληρωµής 

 Η τιµή πληρωµής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών από τους 

παραλήπτες, θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την 

παραλαβή τους και ύστερα από την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών ,που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 

προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π∆ 118/2007) 

    Τα τιµολόγια πωλήσεως για την πληρωµή θα φέρουν τη θεώρηση, για το κανονικό της τιµής και 

σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως αυτής, από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νση  

Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας. 

 

Άρθρο 7ο. Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

 Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγεί ανελλιπώς και κανονικά τις 

ζητούµενες, από τις διάφορες Υπηρεσίες, ποσότητες πετρελαιοειδών.  

Περιορισµός επίσης των ζητούµενων, για παράδοση, ποσοτήτων πετρελαιοειδών  µπορεί να 

εφαρµοστεί µόνο σε αδυναµία, που οφείλεται σε ανάλογο περιορισµό των παραδιδόµενων, από τα 

διυλιστήρια, ποσοτήτων καυσίµων προς τον προµηθευτή. σε κάθε άλλη περίπτωση ο 

προµηθευτής υποχρεώνεται, στην κανονική παράδοση των ζητούµενων κάθε φορά ποσοτήτων. 
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 Σε περίπτωση αναστολής ή περιορισµού των χορηγούµενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών  

από τον προµηθευτή, που δεν δικαιολογείται, οι ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες µπορούν να 

εφοδιαστούν τις ποσότητες που έχουν ανάγκη, από άλλους πωλητές και ο προµηθευτής  θα 

βαρύνεται µε την έκπτωση που έχει δώσει και µε τις προβλεπόµενες κρατήσεις. 

 Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, η ανάλυση των δειγµάτων, που θα παρθούν, θα γίνεται 

από την αρµόδια χηµική Υπηρεσία, κατά τα ισχύοντα. 

 

Άρθρο 8ο. Κυρώσεις - Εγγύηση 

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 

συµβάσεως αυτής θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου  και θα επιβάλλονται, µε 

Απόφαση του Περιφερειάρχη, οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

  Για την καλή και κανονική εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο χορηγητής 

κατέθεσε τη Νο :                          Εγγυητική επιστολή της                                                                                                              

 

συνολικού ποσού                  €, κατά τους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον προµηθευτή, µετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση της παρούσης συµβάσεως. 

 

Άρθρο 9ο. ∆ιάρκεια της συµβάσεως 

 Η διάρκεια της συµβάσεως αυτής ορίζεται για το χρονικό διάστηµα, από την υπογραφή της 

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015 , µε δικαίωµα παρατάσεώς της για δύο επιπλέον µήνες, ήτοι µέχρι 

τέλους Φεβρουάριου 2016, µε µονοµερή απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

   Κατά το χρόνο παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 

καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη. Για κάθε µήνα παράτασης, η παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που θα προβλέπεται από τη σύµβαση ή 

που θα προκύπτει από τη σύµβαση κατά αναλογία. 

    Η κοινοποίηση της απόφασης παρατάσεως της σύµβασης θα γίνει έγκαιρα και εγγράφως, πριν 

τη λήξη της παρούσας. Η εποπτεία εφαρµογής της συµβάσεως αυτής ανήκει στην Π.Ε. Άρτας 

 Σε περίπτωση πoυ οι διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών σε πετρελαιοειδή ρυθµιστούν 

διαφορετικά από αρµόδιο Υπουργείο ή γίνει κατάργηση υπηρεσιών, θα έχουν ισχύ οι διατάξεις που 

διέπουν τις δηµιουργηθείσες ή εναποµείνασες υπηρεσίες. 
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Άρθρο 10ο 

 

   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 

µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας όχι όµως λιγότερο του 50% καθώς επίσης και την αύξηση 

της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά τη διάρκεια του έτους  εάν υπηρεσιακές ανάγκες το 

επιβάλουν µέχρι ποσοστού 15%. 

 Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύµβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους, σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Οι συµβαλλόµενοι 

 

Για τον αρµόδιο Φορέα Για τον προµηθευτή 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος Ο εκπρόσωπος 

 

 

 

 

Ψαθάς Βασίλειος 

Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  …………………………………..……………………………………………….. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  …………………………….……………………………………………………….. 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ………………………………………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – ∆.Ο.Υ.      :……………………………………………..……………………………………….. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  …………………………………………….……………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ   : ………………………………………………….………………………………….. 

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισµό της ……………………., της Περιφέρειας Ηπείρου - 

Π. Ε. Άρτας (αρ. διακήρυξης: ……../2014), µε τίτλο: «Προµήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 

θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) έτους  2015    για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών  της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας» και αναφέρεται στην προµήθεια των 

παρακάτω ειδών, ανά Ν.Π.∆.∆.:  

 

Ποσοστό έκπτωσης στα % επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Πετρέλαιο  Θέρµανσης Πετρέλαιο  Κίνησης Βενζίνη 
ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

Ολογράφως Αριθµ/κά Ολογράφ
ως Αριθµ/κά Ολογράφ

ως Αριθµ/κά 

Π. Ε. Άρτας 
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 
(Παρ/µα Άρτας) 
ΟΑΕ∆  
Άρτας 

      

 
∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι 

ανεπιφύλακτα. 
Η προσφορά  ισχύει για εκατόν είκοσι ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 
      Άρτα, ……………..………. 2014 
 
                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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