
 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΠΡΟΧΕΙΡΟΣΠΡΟΧΕΙΡΟΣΠΡΟΧΕΙΡΟΣ    ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ    ΤΗΝΤΗΝΤΗΝΤΗΝ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ    ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ     ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ    ΤΙΣΤΙΣΤΙΣΤΙΣ    ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ     ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ    ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ    ∆ΗΜΟΥ∆ΗΜΟΥ∆ΗΜΟΥ∆ΗΜΟΥ    ΚΙΣΣΑΜΟΥΚΙΣΣΑΜΟΥΚΙΣΣΑΜΟΥΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Πολεµιστών 1941 
Ταχ. Κώδικας : 73 400 
ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες 
Τηλέφωνο :2822340204 

 

 

ΚίσσαµοςΚίσσαµοςΚίσσαµοςΚίσσαµος  07/01/2013 

ΑρΑρΑρΑρ.ΠρωτΠρωτΠρωτΠρωτ. 03

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός σε 
€ για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης  για  τις  σχολικές  µονάδες 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Κισσάμου 

 
 
 
 
 
 
 

♦ Κριτήριο αξιολόγησηςΚριτήριο αξιολόγησηςΚριτήριο αξιολόγησηςΚριτήριο αξιολόγησης Χαµηλότερη τιµήΧαµηλότερη τιµήΧαµηλότερη τιµήΧαµηλότερη τιµή 

♦ Ηµεροµηνίας λήψης Ηµεροµηνίας λήψης Ηµεροµηνίας λήψης Ηµεροµηνίας λήψης 
υποβολής προσφορώνυποβολής προσφορώνυποβολής προσφορώνυποβολής προσφορών 

• ΗµεροµηνίαΗµεροµηνίαΗµεροµηνίαΗµεροµηνία        :15 /01/2013 
• ΗµέραΗµέραΗµέραΗµέρα                : ΤρίτηΤρίτηΤρίτηΤρίτη    
• ώρώρώρώραααα                : 09:00  

♦ Χρόνος διεξαγΧρόνος διεξαγΧρόνος διεξαγΧρόνος διεξαγωγής του ωγής του ωγής του ωγής του 
∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού 

ΗµεροµηνίαΗµεροµηνίαΗµεροµηνίαΗµεροµηνία        :15 /01/2013 
• ΗµέραΗµέραΗµέραΗµέρα                : ΤρίτηΤρίτηΤρίτηΤρίτη    
• ώρώρώρώραααα                : 10:00  

♦ Τόπος διεξαγωγήΤόπος διεξαγωγήΤόπος διεξαγωγήΤόπος διεξαγωγής του ς του ς του ς του 
∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού 

Γραφείο ΣχολικήςΓραφείο ΣχολικήςΓραφείο ΣχολικήςΓραφείο Σχολικής    ΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπής    ΑΑΑΑ/ΒάθµιαςΒάθµιαςΒάθµιαςΒάθµιας    ΕκπΕκπΕκπΕκπ/σης σης σης σης 
∆ήµου ∆ήµου ∆ήµου ∆ήµου     Κισσάµου, ∆ηµαρχείο Κισσάµου, Κισσάµου, ∆ηµαρχείο Κισσάµου, Κισσάµου, ∆ηµαρχείο Κισσάµου, Κισσάµου, ∆ηµαρχείο Κισσάµου, 
Πολεµιστών 1941Πολεµιστών 1941Πολεµιστών 1941Πολεµιστών 1941 

♦ Προ:πολογισµός Προ:πολογισµός Προ:πολογισµός Προ:πολογισµός 
∆απάνης ∆απάνης ∆απάνης ∆απάνης  

35.000,00 €€€€    συµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένου    τουτουτουτου    
ΦΦΦΦ.ΠΠΠΠ.ΑΑΑΑ. 

♦ ∆ηµοσίευση     ΕφηµερίδεςΕφηµερίδεςΕφηµερίδεςΕφηµερίδες: Νέοι Ορίζοντες – Χανιώτικα Νέα 

♦ Πληρωµή ∆απάνηςΠληρωµή ∆απάνηςΠληρωµή ∆απάνηςΠληρωµή ∆απάνης 
Οικονοµικός Προ:πολογισµός οικονοµικού έτους Οικονοµικός Προ:πολογισµός οικονοµικού έτους Οικονοµικός Προ:πολογισµός οικονοµικού έτους Οικονοµικός Προ:πολογισµός οικονοµικού έτους 
2013201320132013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ΑΑΑΑ  ΠΠΠΠ  ΟΟΟΟ  ΦΦΦΦ  ΑΑΑΑ  ΣΣΣΣ  ΗΗΗΗ   
 

Έχοντας υπόψη: 
1.   Τις διατάξεις του ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα» (ΦΕΚ 19, Α’). 
2.   Τις διατάξεις των άρθρων από 79 µέχρι 85 του ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247, Α’). 

3.   Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπα@κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
31ης   Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64, 
Α’). 

4.   Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)» (ΦΕΚ 150, Α’). 
5.   Την αρ. 01/07-01-2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Κισσάµου για έγκριση σκοπιµότητας για την διενέργεια 
δηµόσιου διαγωνισµού για  την  προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για  τις 
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Κισσάµου. 

6.   Την αρ. 02/07-01-2013 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης  ∆ήµου  Κισσάµου  µε  θέµα  «Συγκρότηση  Επιτροπής  για  την 
διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 
για τις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Κισσάµου». 

 
 

Π ρΠ ρΠ ρΠ ρ    οοοο    κκκκ    ηηηη    ρρρρ    ύύύύ    σσσσ    οοοο    υυυυ    µµµµ    εεεε 
 
Ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

τιµή, για  προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις σχολικές µονάδες 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  του ∆ήµου Κισσάµου για το οικονοµικό έτος 

2013. 
 

 
Η  προ:πολογιζόµενη δαπάνη  είναι ΤΤΤΤριάνταριάνταριάνταριάντα        ΠΠΠΠ έντε  έντε  έντε  έντε  ΧΧΧΧιλιάδες ιλιάδες ιλιάδες ιλιάδες     Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ     
(35.000,00€€€€)  συµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένουσυµπεριλαµβανοµένου    τουτουτουτου        ΦΦΦΦ.ΠΠΠΠ.ΑΑΑΑ. και θα γίνει σε βάρος της 
πίστωσης του Οικονοµικού Προ:πολογισµού του  οικονοµικού έτους 2013. Στο 
ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις, ο  αναλογούν Φ.Π.Α και 
κάθε άλλο συναφές έξοδο, προκειµένου να παραδοθεί η  εκάστοτε  παραγγελία 
στο τόπο παράδοσης και θα βαραίνει το προµηθευτή. 

 
Οι υποβαλλόµενες στον  διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
προµηθευτές για το οικονοµικό έτος 2013. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψη    τηςτηςτηςτης    ΠροκήρυξηςΠροκήρυξηςΠροκήρυξηςΠροκήρυξης    θαθαθαθα    δηµοσιευθείδηµοσιευθείδηµοσιευθείδηµοσιευθεί    στιςστιςστιςστις    δυοδυοδυοδυο    εφηµερίδεςεφηµερίδεςεφηµερίδεςεφηµερίδες, Νέοι Ορίζοντες και 

Χανιώτικα Νέα. 
 

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών: Τρίτη 15/01/2013 και ώρα 
09:00 
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού: Τρίτη 15/01/2013 και ώρα 10:00 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισµού θα γίνει δηµόσια, ενώπιον 
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών, στο κτίριο 
της. 

 

 



Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α)   τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
β)   ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
γ)   συνεταιρισµοί, 
δ)   κοινοπραξίες προµηθευτών. 

 

Το νοµικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους 
– Μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ και έχει την καταστατική του έδρα, την 
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του στο εσωτερικό των ανωτέρω 
χωρών. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή   προκειµένου να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα ένωση  ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση 
εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύµβασης. 

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισµού, 
µπορούν να παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

α.  Τους όρους που περιέχονται στα παραρτήµατα της παρούσας 
προκήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

β.  Τις κείµενες διατάξεις περί Κρατικών Προµηθειών. 

Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, µπορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να ζητούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από 09/01/2013 
έως 14/01/2013 τηλ. 2822340204. 

 

Οι προκηρύξεις θα δίδονται στους ενδιαφερόµενους δωρεάν σε έντυπη µορφή. 
Προς  διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο της προκήρυξης θα 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα www.kissamos.gr  

 

Η  διακήρυξη  του  διαγωνισµού  θα  αναρτηθεί  και  στην  ιστοσελίδα  http:// 
et.diavgeia.gov.gr 

 
Οι  παραλήπτες  της  Προκήρυξης  θα  πρέπει  κατά  την  παραλαβή  της  να 
συµπληρώνουν  σχετικό  έντυπο  µε  τα  στοιχεία  των  ενδιαφεροµένων (όπως 
επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ.,  επάγγελµα, Α.Φ.Μ.,  τηλέφωνο, φαξ)  έτσι ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την 
∆ιακήρυξη,  για  την  περίπτωση  που  θα  ήθελε  να  τους  αποστείλει  τυχόν 
συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

 
Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την 
ευθύνη φέρει ο Υποψήφιος. 

 
Προσφυγές κατά της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας  του  παρεληφθέντος  αντιγράφου  αυτής  θα  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 

 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας  σύµφωνα  µε τον  πίνακα περιεχοµένων και το  συνολικό αριθµό 

 

http://www.kissamos.gr/


σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως στην Σχολική Επιτροπή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
 

ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΠΠΠ ΑΑΑΑ ΡΡΡΡ ΑΑΑΑ ΡΡΡΡ ΤΤΤΤ ΗΗΗΗ ΜΜΜΜ ΑΑΑΑ  ΑΑΑΑ’ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου που εδρεύει η οποία προκηρύσσει το 
διαγωνισµό αυτό. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών της Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

 
 

 

ΕΡΓΟΕΡΓΟΕΡΓΟΕΡΓΟ 

 

 

Η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις σχολικές 
µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Κισσάµου. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙ    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Κισσάµου για το έτος 2013. 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΠΡΟΣΦΕΡΩΝΠΡΟΣΦΕΡΩΝΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα 
προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει 
προσφορά µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε την 
αναθέτουσα αρχή. 

 

 
 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που 
αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα 
– που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον 
Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣΑΝΑ∆ΟΧΟΣΑΝΑ∆ΟΧΟΣΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει 
Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 
παρούσα. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία 
κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

 

 

ΣΥΜΒΣΥΜΒΣΥΜΒΣΥΜΒΑΣΗΑΣΗΑΣΗΑΣΗ 

 

ΗΗΗΗ    έγγραφηέγγραφηέγγραφηέγγραφη    συµφωνία µεταξύσυµφωνία µεταξύσυµφωνία µεταξύσυµφωνία µεταξύ    τηςτηςτηςτης    ΑναθέτουσαςΑναθέτουσαςΑναθέτουσαςΑναθέτουσας    ΑρχήςΑρχήςΑρχήςΑρχής    
και τουκαι τουκαι τουκαι του    ΑναδόχουΑναδόχουΑναδόχουΑναδόχου, η οποίαη οποίαη οποίαη οποία    καταρτίζεταικαταρτίζεταικαταρτίζεταικαταρτίζεται    µετάµετάµετάµετά    την την την την 
ανακοίνωση τηςανακοίνωση τηςανακοίνωση τηςανακοίνωση της    ΚατακύρωσηςΚατακύρωσηςΚατακύρωσηςΚατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της 
σύµβασης είναι η Ελληνική. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

 

35.000,00 €€€€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΡΟΥΠΟΛΟΠΡΟΥΠΟΛΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ  

Οικονοµικός Προ:πολογισµός του οικονοµικού έτους 
2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Κισσάµου 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

- Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) 

Παρακράτηση φόρου: ο προβλεπόµενος 

από τον Ν.2198/94 αρ.24 φόρος 

εισοδήµατος. 
 

- Κρατήσεις 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., Ο.Γ.Α. 
 

Και Χαρτόσηµο  
 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ανάδοχο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς, 
στη ΤΙΜΗ συµπεριλαµβάνονται κρατήσεις : Α 

Φ.Π.Α. : Β 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     : ΑΑΑΑ+ΒΒΒΒ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η 
προµήθεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΠΠΠ ΑΑΑΑ ΡΡΡΡ ΑΑΑΑ ΡΡΡΡ ΤΤΤΤ ΗΗΗΗ ΜΜΜΜ ΑΑΑΑ    Β΄Β΄Β΄Β΄ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Το ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», 
µε βάση την  απόφαση 01/2013 του διοικητικού του συµβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  µε βάση το 

προσφερµένο ποσοστό έκπτωσης  (%)  στη  νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 
χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαµορφώνεται από το Τµήµα Εµπορίου Νοµού Χανίων και 
µέχρι του ποσού των  35.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) , για την κάλυψη των 
αναγκών σε πετρέλαιο θέρµανσης των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου Κισσάµου ως εξής: 

Άρθρο 1 
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 15η   του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 (09:00 ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους) στο Γραφείο µας, 
∆ηµαρχείο Κισσάµου, Πολεµιστών 1941 ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού της Σχολικής 
Επιτροπής Α’/ Βάθµιας Εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση που ο µειοδοτικός διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 22η του µηνός 
Ιανουαρίου,  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα  10.00,  µε  τους  ίδιους  όρους  και  την  παρουσία  των 
ενδιαφεροµένων. 

 

 

Άρθρο 2 
Κριτήριο κατακύρωσης 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης (προµηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που 
προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) επί τοις εκατό (%), επί της νόµιµα διαµορφούµενης 
µέσης λιανικής τιµής πώλησης ανά λίτρο, κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης. Η 
διαµορφούµενη µέση λιανική τιµή πώλησης θα πιστοποιείται από την ∆ιεύθυνση Εµπορίου Νοµού 
Χανίων, κατά την ηµέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρµανσης. 
Στην   περίπτωση   ισότιµων  προσφορών,   η   προµήθεια  θα   κατανεµηθεί  ισόποσα   µεταξύ  των 
προµηθευτών που θα τις υποβάλλουν. 

 
Άρθρο 3 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Η  ποιότητα  του  πετρελαίου  θέρµανσης  πρέπει  να  είναι  σύµφωνη  µε  την  ποιότητα  των 
παραγοµένων από τα διυλιστήρια περιοχής Αττικής & Θεσσαλονίκης, προϊόντων. 

 

 
Άρθρο 4 

Τόπος και χρόνος παράδοσης και παραλαβής 

1.Ως  τόπος  παράδοσης,  ορίζονται  οι  δεξαµενές  πετρελαίου  των  κάτωθι  Α-βάθµιων  σχολικών 
µονάδων: 

1)  1ο  Νηπιαγωγείο Κισσάµου 

2)  2ο  Νηπιαγωγείο Κισσάµου 

3)  3ο Νηπιαγωγείο Κισσάµου 

4)  4ο Νηπιαγωγείο Κισσάµου 

5)  5ο Νηπιαγωγείο Κισσάµου 

6)  Νηπιαγωγείο Πλατάνου 

7)  Νηπιαγωγείο Γραµβούσας 

8)  Νηπιαγωγείο Έλους 

 
 



9)  Νηπιαγωγείο Σφακοπηγαδίου 

10) Νηπιαγωγείο Καλουδιανών 

11) 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κισσάµου 

12) 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κισσάµου 

13) 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κισσάµου 

14) ∆ηµοτικό Σχολείο Πλατάνου 

15) ∆ηµοτικό Σχολείο Γραµβούσας 

16) ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ραπανιά 

17) ∆ηµοτικό Σχολείο Έλους 

18) ∆ηµοτικό Σχολείο Σφακοπηγαδίου 
 
2.Ο  χρόνος  παράδοσης  αρχίζει  µε  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύµβασης  και  ισχύει  µέχρι 

εξαντλήσεως των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Η δε παράδοση θα γίνεται 
τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των προαναφεροµένων σχολικών µονάδων. 

3.Ο  προµηθευτής  είναι  υποχρεωµένος  να  παραδίδει  ολόκληρες  τις  εκάστοτε  παραγγελθείσες 
ποσότητες  πετρελαίου  στις  δεξαµενές  των  προαναφεροµένων  σχολικών  κτιρίων  µε  δαπάνες  και 
µεταφορικά µέσα δικά του, την επόµενη της παραγγελίας εργάσιµη ηµέρα, από τις 8.00 π.µ. έως τις 
13.00 µ.µ. και σε ώρες που θα καθορίζονται από τη σχολική επιτροπή. Η παραγγελία θα γίνεται µέσω 
εγγράφου από τη Σχολική Επιτροπή µέχρι τις 12:00 π.µ. της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας. Ρητά 
ορίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωµα λήψης δείγµατος κατά την παράδοση. 

 

Άρθρο 5 
Μονάδα Μέτρησης 

Λίτρα. 
 

 
Άρθρο 6 

Πίστωση δαπάνης και τρόπος πληρωµής  

1.Η µέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των 35.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισµό της Σχολικής Επιτροπής της  Πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης του ∆ήµου Κισσάµου. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι  νόµιµες  

κρατήσεις,  ο  αναλογούν  Φ.Π.Α και  κάθε  άλλο  συναφές έξοδο,  προκειµένου  να  

παραδοθεί  η  εκάστοτε  παραγγελία  στο  τόπο  παράδοσης  και  θα βαραίνει το προµηθευτή. 
 

2.Η  Σχολική  Επιτροπή  δεν  είναι  υποχρεωµένη να  δαπανήσει  το  σύνολο  των  πιστώσεων.  Οι 
ποσότητες του πετρελαίου θέρµανσης είναι δυνατόν να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται στις σχολικές µονάδες. 
 
3.Η πληρωµή της αξίας του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που 
ισχύουν στο ∆ηµόσιο, ύστερα από παραλαβή τιµολογίου από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή/προϊστάµενο της 
εκάστοτε σχολικής µονάδας (υπογραφή παραλαβής του ∆ιευθυντή και στρογγυλή σφραγίδα πάνω στο 
τιµολόγιο) 

 

 
 
 

Άρθρο 7 
Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

 

1. Στον  φάκελο  της  προσφοράς  πρέπει  να  αναγράφονται 

ευκρινώς: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
 

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

 



γ) Ο τίτλος του διαγωνισµού. 
 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

2. Μέσα  στο  φάκελο  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  µε  την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 

Τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής  και  τα τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 

την   ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Τα  οικονοµικά 

στοιχεία  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο,  επίσης  µέσα  στον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι υποχρεωτικά θα είναι 

υπογεγραµµένοι από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα φέρουν τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

4. Οι τιµές των προσφορών (ποσοστό έκπτωσης) θα αναγράφονται ολογράφως και 

αριθµητικώς. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 

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

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη µονογράψει και να τη 

σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την 

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

7. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους  προµηθευτές  για  όλο  το  χρονικό 

διάστηµα  µέχρι  εξαντλήσεως  του  ποσού  που  περιγράφεται  στο  άρθρο  6  του 

παρόντος. 

8. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 

δύνανται, µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, 

ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

9. Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Κισσάµου Οδός: Πολεµιστών 1941   Τ.Κ. 73400- Κίσσαµος 

– Χανίων   Τηλέφωνο : 2822340204 µε οποιονδήποτε τρόπο επί 
 

 



αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω Υπηρεσία 
 

µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µε ευθύνη 

του προσφέροντος. 

10. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
 

διενέργεια  του  διαγωνισµού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην 

ανωτέρω  Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη 

διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν 

στην Επιτροπή. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 
Άρθρο 8 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι συµµετέχοντες στο  διαγωνισµό υποβάλλουν  µαζί µε την προσφορά τους τα  εξής 

δικαιολογητικά: 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, 
 

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νοµίµου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νοµικά 

πρόσωπα), στην οποία: 

α) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
 

β) Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
 

αα) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό 

µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ββ) ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 

γγ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που  αφορούν τις  εισφορές 

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

υποχρεώσεις. 

δδ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 
 

2.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νοµίµου εκπροσώπου εάν πρόκειται για 

νοµικά πρόσωπα), στην οποία: 

 



α) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
 

β) Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
 

αα) ∆εν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου (σε περίπτωση που η 

ποινή   αποκλεισµού  επιβλήθηκε   για   ορισµένο  χρόνο,   το   στοιχείο   τούτο 

λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό 

διάστηµα)  

ββ)   ∆εν   υφίστανται   νοµικοί  περιορισµοί  στη   λειτουργία   της επιχείρησης 

τους και ότι  είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 

υποχρεώσεων τους εν γένει,  όσο  και των υποχρεώσεων τους προς φορείς του 

∆ηµοσίου. 

γ) Και θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
 

παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε ποινή αποκλεισµού 

όλους τους όρους της. 

3.   ∆ικαιολογητικά  νόµιµης εκπροσώπησης  εάν  πρόκειται  για  νοµικά πρόσωπα  (π.χ. 
 

ΦΕΚ  Ανακοίνωσης   Εκπροσώπησης   κ.λπ.).  Τα   στοιχεία   εκπροσώπησης   που 

προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία 

αυτού/αυτών που υπογράφει/υπογράφουν τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις. 

4.   Εφόσον  οι  προµηθευτές  συµµετέχουν  στο  διαγωνισµό  µε  αντιπρόσωπο  τους, 
 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

5. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 9 

 

 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

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

κατακύρωση, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει στην επιτροπή διενέργειας, µε 

βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

 
 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 
 

(1) Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  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  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  Π.∆.  60/2007,  για  κάποιο  από  τα 

 



αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

(2) 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 επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) 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 (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

  (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
 

        εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 

        του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι          

µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

β)Οι αλλοδαποί: 
 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης 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 παραπάνω περίπτωσης (1) του εδ. α. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

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

τις  καταστάσεις  της  παραπάνω  περίπτωσης  (2)  του  εδ.  α  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του 

εδ. α. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 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 νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
 

µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 

(1) Πιστοποιητικό  αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης του  τελευταίου   

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 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). 

(2)  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 εταιρείες (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 της 

περίπτωσης (1) του εδ. α. 

(3)  Επί   ηµεδαπών  ανωνύµων  εταιρειών   τα   προαναφερόµενα  πιστοποιητικά   της 
 

εκκαθάρισης  της  περίπτωσης  (2)  του  εδ.  γ.  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή 

εκκαθάριση  από  την  αρµόδια  Υπηρεσία  της  Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  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. 

(4)  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 στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ) Οι Συνεταιρισµοί: 
 

(1) Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 

του  ∆ιοικητικού  του  Συµβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  µε  αµετάκλητη  δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α. 

 

 



(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α., εφόσον πρόκειται για 

ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β., εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (1) του εδ. γ. 

(3)  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 

ε) Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση 

και: 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) θα υπογράφουν τα µέλη (επί εταιριών οι νόµιµοι εκπρόσωποι) ότι αναλαµβάνουν από 
 

κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε το έργο, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της 

αναθέτουσας αρχής. 

β) θα υπογράφουν τα µέλη (επί εταιριών οι νόµιµοι εκπρόσωποι) ότι στην περίπτωση που 
 

επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα συστήσουν Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική 

πράξη, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

γ) θα υπογράφουν τα µέλη (επί εταιριών οι νόµιµοι εκπρόσωποι) και µε την οποία θα 
 

δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
 

Εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή µόνο εάν 

συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόµιµης εκπροσώπησης (π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης 

κ.λπ.), για την ταυτοποίηση των στοιχείων. 

Ειδικότερα για τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 
 

118/2007 (ΦΕΚ Α' 150). 
 

 
 

2. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 10 

 

 

Αποσφράγιση προσφορών 
 

1.  Το  αρµόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών  (Επιτροπή 

∆ιενέργειας)   προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

2.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της 

διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην 



Υπηρεσία για  επιστροφή,  ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 
 

α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς  καθώς  και  ο  φάκελος  της 

τεχνικής   προσφοράς  µονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω 

όργανο όλα τα  δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική  προσφορά  ανά  φύλλο.  Οι  φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών  δεν 

αποσφραγίζονται,  αλλά  µονογράφονται  και   σφραγίζονται  από  το  παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης  σφραγίζεται και 

υπογράφεται   από   το   ίδιο   όργανο   και   φυλάσσεται   από   αυτό   µέχρι   να 

αποσφραγισθεί. 

β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 

που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 

Οι φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών  ανοίγονται  για  τις  προσφορές  που 
 

γίνονται αποδεκτές. 
 

 
 
 
 

γ) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας καλεί εγγράφως και µε απόδειξη τον 

προµηθευτή  στον οποίον εγκρίθηκε η κατακύρωση, να προσέλθει εµπροθέσµως 

(εντός πέντε (5) ηµερών) και να προσκοµίσει τα έγγραφα και δικαιολογητικά του 

άρθρου 9 και όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό. 

 

 
 
 

δ)  Η  επιτροπή  συνεδριάζει  το  συντοµότερο  προκειµένου  να  προβεί  στην 

αποσφράγιση του φακέλου των εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 9, για 

να γνωµοδοτήσει τελικά,  σχετικά µε την κατακύρωση στον προµηθευτή µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. 

 

Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δεν 

προσκοµίζει  εµπροθέσµως ένα  ή  περισσότερα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  του 

άρθρου  9,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προµηθευτή  µε  την  αµέσως  επόµενη 

µεγαλύτερη έκπτωση και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν 
 

προσκοµίζει,  σύµφωνα  µε  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των  ανωτέρω 
 



διατάξεων,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

ε) Τέλος, ο φάκελος του διαγωνισµού παραδίδεται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισµό 

στ) Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαµβάνει τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007 και µε τους όρους της διάταξης 

αυτής 
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