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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2012 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

 

 

 

 

Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός υποβολής προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης 
το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που θα υπολογίζεται στην εκάστοτε διαµορφωµένη 

µέση λιανική τιµή πώλησης. 

 

Με τίτλο: 

«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013»  
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Συνοπτικά στοιχεία Προµήθειας 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  Ρόδος, Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση Προµήθειας Καυσίµων 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο 
κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες επί της 
µέσης λιανικής τιµής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
Το κόστος της προµήθειας θα καλυφθεί από τον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, Κωδικός Αριθµός Εξόδων 
ΚΑΕ 1611 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12-10-2012 

  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

26-10-2012 και ώρα 14:00. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πρωτόκολλο της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου, ∆/νση: 
∆ηµοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 85100 Ρόδος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

29-10-2012 και ώρα 10:30 π.µ. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00 €), 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες, ανά 1000 λίτρα πετρελαίου 
θέρµανσης ή κίνησης, που θα υπολογίζεται στην εκάστοτε διαµορφωµένη µέση λιανική τιµή 
πώλησης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) κατά την ηµέρα παράδοσης του, σύµφωνα 
µε το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. ∆ωδεκανήσου, για την ανάδειξη αναδόχου 
(προµηθευτή) για την ανάθεση: «Τµηµατική προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
θέρµανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου  για το 2013». 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και 
κατά τις περιόδους που δεν διατίθεται, θα γίνεται προµήθεια πετρελαίου κίνησης, καθώς και 
υγρών καυσίµων (αµόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου. 

Ο προµηθευτής που θα αναδειχθεί αναλαµβάνει την υποχρέωση να έχει ολόκληρη τη 
ζητούµενη ποσότητα και η προµήθεια των καυσίµων να γίνεται άµεσα, µετά από τηλεφωνική 
παραγγελία ή αποστολή φαξ από την υπηρεσία µας. 

 

Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
∆ΙΑΓ/ΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ρόδου, 
∆ηµοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 
85100 Ρόδος 

29/10/2012 ∆ευτέρα 10:30 π.µ. 

 

Α.1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προµήθειας ορίζεται από 1/1/2013 έως 31/12/2013 ή 
µέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η παρούσα προκήρυξη. 

 

Α.1.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00 
€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.   

 

Α.1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
διακήρυξη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 
όπως ισχύει σήµερα, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 8, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 8,  «Κρατικές προµήθειες»,  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242), Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»,  

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου,…», όπως 
ισχύει σήµερα, 
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8. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», 

10. Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/53 της 29ης Ιουνίου 2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές», 

11. Το Π.∆. 113/2010 
12. Την Υπουργική Απόφαση Φ.120.61/58/Β2/67211/24.8.2010 (ΦΕΚ 779/25-08-2010 τ. Γ’) 

«Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου», 

13. Την υπ’ αριθµ. 1/2.9.2010, θέµα 2 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου περί «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου − Αναπλήρωση Πρύτανη» 

(ΦΕΚ 1562/24-9-2010 τ. Β’) 

14. Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 30/08-06-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, 

(Θέµα 4.4) «Έγκριση σκοπιµότητας της δαπάνης για την προµήθεια υγρών καυσίµων 

θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 

2013». 

15. Την µε αριθµ. πρωτ. 92019/ΙΒ/8.8.2012 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του 

Υπουργού  Παιδείας & Θρησκευµάτων Πολιτισµού & Αθλητισµού µε Α∆Α Β4Γ69-ΗΡΣ 

16. Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 37/02-10-2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, 

(Θέµα 5.1) «Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών 

καυσίµων για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2013». 

 

Α.1.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 

• Mέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε πρατήρια καυσίµων στις 
12/10/2012  

• Mέσω τηλεοµοιοτυπίας ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο Εµπορικό Επιµελητήριο 
∆ωδεκανήσου στις 12/10/2012 

• Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο http://www.aegean.gr και στο 
http://www.rhodes.aegean.gr  στις 12/10/2012 

 

Α.1.7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 
14:00 π.µ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πανεπιστηµιακή 
Μονάδα Ρόδου, Πρωτόκολλο, ∆ηµοκρατίας 1, κτίριο Κλεόβουλος, 85 100 Ρόδος.  

Οι προσφορές επίσης µπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε 
τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται, πρωτοκολλούνται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.118/07. 
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Α.1.8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του 
τµήµατος Οικονοµικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ρόδου, του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε 
χρέωση παραλήπτη. 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης 
που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον 
συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr και 
http://www.rhodes.aegean.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική 
προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την 
ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).  

 

Α.1.9 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
µέχρι και την Τρίτη16/10/2012. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε 
όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 19/10/2012.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή όπως 
ορίζεται στην ενότητα Α.1.7. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 
ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια 
Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να 
δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

 

Α.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α.2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α.2.1.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
συµπράξεις αυτών που: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  
� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  
� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ∆Σ – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την 
ΕΕ ή 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 
µέλους που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
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συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

και τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.2 και Α.2.3. 

- που ασχολούνται συστηµατικά µε την προµήθεια υγρών καυσίµων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο αντικείµενο του διαγωνισµού της παρούσας διακήρυξης.  

Α.2.1.3  Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία δεν 
επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού του 
συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει.  

Α.2.1.4  Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 
και µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του 
διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό της.  

Α.2.1.5  Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αποβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του 
λόγου, στους υποψηφίους.  

Α.2.1.6 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη 
σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Α.2.1.7 Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισµό από 
τον διαγωνισµό. Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας. 

Α.2.1.8 Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο 
επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

 

Α.2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται 
στο Π.∆. 118/2007 και Π.∆. 60/2007 και ειδικότερα:  

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.       

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής, στην οποία θα 

� αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχει  
� δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος: 

                α.    αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

β.  δεν έχει 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 του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

γ.   δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

δ.  είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ε.  είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

ζ.   δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νοµικά πρόσωπα 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά)  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
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πρόσωπα). 

η.  αναλαµβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται µετά την γνωστοποίηση ότι 
πρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 6, 
παράγραφος 2, και σύµφωνα µε το άρθρο. 20, Π∆ 118/2007. 

3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά 
κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα 
εκπροσώπησής του. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη. 

 

Α.2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 
2672/1998 (ΦΕΚ Α΄290), σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόµο, ως 
εξής: 

 

Α.2.3.1  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του µε την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα 
πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραµµένος στο 
Επιµελητήριο τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού όσο και κατά 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην 
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το τελευταίο τρίµηνο πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

6.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.  

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον 
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δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
υπεύθυνη δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

Α.2.3.2  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό 
ή εµπορικό µητρώο. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο τόσο κατά την 
ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού όσο και κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην 
παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το τελευταίο τρίµηνο πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν.  

6.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

Α.2.3.3  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των παραγράφων Α.2.3.1 και Α.2.3.2 
αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο 
εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου 
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έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος (διαχειριστής ή πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος), της 
συµµετέχουσας εταιρείας. 

Επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 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 (A΄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 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
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.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στο εδάφιο α,  παρ. 2, 
άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

Α.2.3.4  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 
δηµοσιότητας για τη σύσταση του Συνεταιρισµού, την τροποποίηση του καταστατικού 
του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε 
επίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του Συνεταιρισµού δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 
που προβλέπονται στο εδάφιο α,  παρ. 2, άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίµηνο πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Συνεταιρισµός δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Συνεταιρισµός δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

7.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Ανάδοχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

Α.2.3.5  ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 
µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 
συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν 
πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

 

Α.2.4  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό πρόσωπο είναι εισηγµένο σε Ελληνικό ή 
αλλοδαπό Χρηµατιστήριο.  

3. Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό πρόσωπο είναι 
εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο καθώς και την κύρια έδρα του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν 
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εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, 
µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 
προηγουµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 
έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς 
ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΡΟ∆ΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 26/10/2012 

Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα πρέπει να φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους ως εξής: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά της ∆ιακήρυξης 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς  

  

∆ικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, των νοµίµων εκπροσώπων της 
εταιρείας (µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία να δηλώνεται ότι 
το προσφερόµενο είδος καλύπτει τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζει το Γενικό Χηµείο του Κράτους για το πετρέλαιο 
θέρµανσης. 

2. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων που εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 

3. Οι µεταπωλητές υγρών καυσίµων, χρειάζεται να προσκοµίσουν άδεια διακίνησης 
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πετρελαιοειδών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Τοµέα Βιοµηχανίας. 

4. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου που θα χρησιµοποιηθεί, καθώς 
και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ασφάλειας του. 

5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του βυτιοφόρου, 
από ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και Υπ. ∆ήλωση ότι αυτό θα ενηµερωθεί πριν από τη 
λήξη του. 

6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. 
7. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήµατος. 
8. Εφόσον το βυτιοφόρο φέρει δεξαµενή χωριτικότητας µεγαλύτερη των 1000λίτρων, 

πρέπει να προσκοµίζεται το απαραίτητο πιστοποιητικό ADR (για οδηγό και 
αυτοκίνητο), η ισχύς του οποίου πρέπει να καλύπτει το χρόνο της προς υπογραφή 
σύµβασης και Υπ. ∆ήλωση ότι αυτό θα ανανεωθεί πριν από τη λήξη του σε 
περίπτωση που η ισχύς του δεν καλύπτει το χρόνο της προς υπογραφή σύµβασης. 

9. Οι προσφέροντες υποχρεούνται εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και 
σε περίπτωση που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν (πετρέλαιο κίνησης, 
θέρµανσης), εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς να συµπεριλάβουν 
αντίγραφο της σύµβασης ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα εξής: 
i. Η επιχειρηµατική µονάδα κατασκευής των καυσίµων,   
ii. η χώρα προέλευσής τους   
iii. Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των υπό 
προµήθεια ειδών:  
             a) Βενζίνη Αµόλυβδη  
             b) Πετρέλαιο κίνησης  
             c) Πετρέλαιο θέρµανσης  
απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε  
ισχύουσες διατάξεις, που η Ελληνική Νοµοθεσία ορίζει, για την ποιότητα και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων πετρελαιοειδών. 

 

 

 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 

Επισηµαίνεται ότι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών 
στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων όρων όπως «δωρεάν» συνιστά λόγο απόρριψης 
της προσφοράς).  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο. 

 

Ειδικότερα, η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την προσφερόµενη έκπτωση σε 
ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες, ανά 1000 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης ή 
κίνησης, επί της ισχύουσας κάθε φορά (κατά την ηµέρα παράδοσης) µέσης λιανικής τιµής 
πώλησης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., βάσει του ∆ελτίου Τιµών που εκδίδει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. ∆ωδεκανήσου. 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑ 
1000 ΛΙΤΡΑ 

1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  

2 Πετρέλαιο Κίνησης  

3 Αµόλυβδη Βενζίνη  
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Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα πρέπει να περιέχονται στον 
αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισµένο φάκελο και θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθµό 
αντιτύπων: 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο   

Οικονοµική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο 

 

Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.  

Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων 
µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.  

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα, κ.λπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

 

Α.3.2.1   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για την εκτέλεση της 
τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Η 
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Στην 
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα ανανεώσουν για το ίδιο χρονικό διάστηµα και τις 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής (αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις). Η ανακοίνωση 
της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνον εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

Α.3.2.2  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 
προτάσεων αυτών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 
δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

Α.3.2.3  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς τα ποσοστά των εκπτώσεων 
επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες ανά 1000 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης ή κίνησης, επί 
της ισχύουσας κάθε φορά (κατά την ηµέρα παράδοσης) µέσης λιανικής τιµής πώλησης, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., βάσει του ∆ελτίου τιµών που εκδίδει το Υπουργείο 
Ανάπτυξης για το Ν. ∆ωδεκανήσου. 

 Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από τον Φ.Π.Α. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, 
οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

Α.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.4.1.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή την ∆ευτέρα 
29/10/2012 και ώρα 10:30 π.µ., στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου παρουσία των προσφερόντων ή 
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται µε 
ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σηµειώνεται ο αριθµός 
πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συµµετοχής η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στο Πρυτανικό Συµβούλιο το πρακτικό της, για την 
έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και 
τεχνικής αξιολόγησης. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της απόφασής της 
στους προσφέροντες καθώς και την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. 

 

Α.4.1.2  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις 
εκατό) σε ακέραιες µονάδες επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης ανά 1000 lt (χίλια 
λίτρα) του πετρελαίου κίνησης, θέρµανσης και αµόλυβδης βενζίνης, κατά την ηµέρα 
παράδοσης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. 
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∆ωδεκανήσου.  Στην προσφορά θα ορίζεται το ποσό έκπτωσης σε ευρώ για κάθε 1000 lt 
(χίλια λίτρα) καυσίµου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί της εκατό) σε ακέραιες µονάδες 
για κάθε 1000 lt (χίλια λίτρα) καυσίµου επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του πετρελαίου 
κίνησης, θέρµανσης και αµόλυβδης βενζίνης κατά την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή 
καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. ∆ωδεκανήσου, αποτελεί 
αυστηρά το κριτήριο επιλογής µεταξύ των προσφορών των συµµετεχόντων. 

 

Α.4.2     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

• Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 

� Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, αποκλίσεις από τους 
όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες επίσης  προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις σε 
σχέση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις συµµετοχής, όπως περιγράφονται στο Α.2.3. 

� Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

� Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

� Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη” ή γενικόλογες 
απαντήσεις χωρίς τεχνική ή άλλη τεκµηρίωση. Κατά την κρίση της Επιτροπής, 
προσφορά µε γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση.  

� Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζοµένου ο οποίος 
αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

Α.4.3     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. 

Α.4.3.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από 
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

 Α.4.3.2 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του 
διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου.  

Α.4.3.3 Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 
προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας 
αρχής.  

Α.4.3.4 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά 
τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών 
(3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 
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Α.4.4     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) σε ακέραιες 
µονάδες επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, κατά 
την ηµέρα παράδοσής του, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
για το Ν. ∆ωδεκανήσου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση 
γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα 
Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 118/07. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο η οποία προκύπτει 
µετά την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί 
το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

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

(ii)  εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. 

2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, από 1/1/2013 µέχρι 31-12-2013 ή µέχρι κάλυψης 
του ποσού που ορίζει η διακήρυξη. 

3. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση οποτεδήποτε κατά την 
διάρκεια της ισχύος της µετά από τρίµηνη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καµία 
αξίωση του αναδόχου κατά του Πανεπιστηµίου. 

4. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

5. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη 
σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου, η οικονοµική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, 
εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων  του Αστικού Κώδικα. 

6. Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας Αρχής 
και Αναδόχου. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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8. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 1 του παραρτήµατος Β, της παρούσας διακήρυξης. 

9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική καλή εκτέλεση 
του έργου. 

10. Αν περάσει η προθεσµία των, υπό την παράγραφο 5 ανωτέρω, 10 ηµερών χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  
Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον 
επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του 
εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

 

Α.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή του προµηθευτή, µετά από κάθε τµηµατική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από 
το Πανεπιστήµιο, θα γίνεται σε εύλογο διάστηµα µετά από έκδοση χρηµατικού εντάλµατος και 
εφόσον προσκοµισθούν στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ρόδου, τα ακόλουθα: 

α) Τιµολόγιο του αναδόχου θεωρηµένο από τη ∆ΟΥ. 

β) Πρακτικό παραλαβής τριµελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθη 
ποιοτικά και ποσοτικά το πετρέλαιο, βάσει της παραγγελίας από το Πανεπιστήµιο. 

Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 
φόρος πετρελαίου 1% καθώς και κράτηση 3,072% στην αξία του τιµολογίου, που αποδίδεται 
στο Μ.Τ.Π.Υ. 

Κατά την πρώτη πληρωµή θα παρακρατείται Κράτηση 0,10 % υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ) σύµφωνα µε το Ν.4013/15-9-2011, που 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύµβασης προ ΦΠΑ). 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611. 

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 

Α.5.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις εκάστοτε 
παρουσιαζόµενες ανάγκες του Πανεπιστηµίου, σε χώρο της Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Ρόδου, από 08:00 – 15:00 και σε ώρα που εκάστοτε θα καθορίζεται από την αρµόδια 
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδίδει το σύνολο της εκάστοτε 
παραγγελθείσας ποσότητας πετρελαίου θέρµανσης, κίνησης ή αµόλυβδης βενζίνης, µε δικά 
του µεταφορικά µέσα, προσωπικό και δαπάνες, στις δεξαµενές του υποδεικνυόµενου κτιρίου.  

Η παραγγελία προµήθειας του πετρελαίου θα δίνεται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων 
Ρόδου εγγράφως ή µε τηλεοµοιοτυπία. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η ποσότητα 
και η χρήση για την οποία αυτή προορίζεται. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο χρόνος που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 2 
εργάσιµων ηµερών. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η προµήθεια της εκάστοτε παραγγελθείσας ποσότητας θα παραδίδεται στα κτίρια του 
Πανεπιστηµίου που στεγάζονται οι ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες. Η επίβλεψη της παράδοσης θα 
γίνεται από τριµελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Πριν από κάθε παραλαβή η επιτροπή θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήµατος, οι 
οποίες πρέπει να είναι σφραγισµένες µε ειδικές µολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα 
διακριτικά σηµεία της εταιρείας που προµηθεύει το πετρέλαιο. 

Στο ∆ελτίο Αποστολής-τιµολόγιο θα αναφέρεται ο όγκος σε λίτρα.  Η επιτροπή για πρόσθετο 
έλεγχο, κατά την κρίση της, µετρά το συνολικό όγκο του πετρελαίου δια εµβαπτίσεως της 
αντίστοιχης µεταλλικής ογκοµετρικής ράβδου την οποία είναι υποχρεωµένο να φέρει το όχηµα 
σε καθένα από τα διαµερίσµατα αποθήκευσης του πετρελαίου, παρακολουθεί δε υποχρεωτικά 
του λιτροµετρητές κατά την εκκένωση του πετρελαίου. 

Μετά την εκκένωση η επιτροπή µε την ειδική ογκοµετρική ράβδο, βεβαιώνεται για την πλήρη 
εκκένωση. 

Το αποτέλεσµα των µετρήσεων συγκρίνεται µε την ποσότητα που αναφέρεται στο ∆ελτίο 
Αποστολής – τιµολόγιο και µε την ένδειξη των λιτροµετρητών του βυτιοφόρου οχήµατος και 
των δεξαµενών πετρελαίου του Πανεπιστηµίου. 

Εάν προκύψει διαφορά, η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο παράβασης για την ποσότητα 
που θα λείπει.  Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον οδηγό του βυτιοφόρου 
οχήµατος.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός αρνηθεί να υπογράψει γίνεται ειδική µνεία 
από την επιτροπή.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την ελλείπουσα ποσότητα 
ενός µιας (1) εργάσιµης ηµέρας. 

Σε περίπτωση επιστροφής οποιασδήποτε ποσότητας πετρελαίου, ο προµηθευτής 
υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή της µε δικά του µεταφορικά µέσα χωρίς καµία 
επιβάρυνση του Πανεπιστηµίου. 

Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο της οριστικής παράδοσης του πετρελαίου. 

Σε οποιαδήποτε παραλαβή πετρελαίου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα 
δειγµατοληπτικού ελέγχου του υπό παραλαβή είδους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές 
εγκυκλίους του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Σε περίπτωση που δηµιουργείται αµφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την 
ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του προς προµήθεια 
είδους πρέπει να λαµβάνεται δείγµα το οποίο θα αποστέλλεται  στην Χηµική Υπηρεσία Χίου 
για τον καθορισµό της ποιότητας ή προελεύσεως κλπ του είδους. Τα δείγµατα θα λαµβάνονται 
επί παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του και  θα βαρύνουν το προµηθευτή .Η 
δειγµατοληψία θα ενεργείται κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και θα αναγράφεται 
τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

Α.5.4 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

� Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των 
εγκαταστάσεων του προµηθευτή. 

� Γενική ή µερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. 

� Πληµµύρα. 

� Σεισµός.  

� Πόλεµος.  

� Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 

� Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

4.  Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας 
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τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 
πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήµιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας. 

Α.5.5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Για κάθε παράβαση γενικώς από τον Προµηθευτή των όρων της παρούσης διακήρυξης  όπως 
ακριβώς καθορίζονται σ’ αυτήν και υπαγορεύονται από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της 
καλής Πίστεως,  η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να προτείνει κατά του Προµηθευτή όλες τις 
κυρώσεις, µερικώς ή αθροιστικώς κατά την κρίση της προβλέπονται από το Νόµο και τις 
αποφάσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της εκδικάσεως της παραβάσεως αφού σταθµίσει όλα 
τα πραγµατικά γεγονότα της καθ’ υποτροπή  παραβάσεως που έγινε  από το προµηθευτή και 
την εν γένει συµβατική συµπεριφορά του. 

Σε περίπτωση που προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίµων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
άµεση αντικατάσταση. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας το 
Πανεπιστήµιο δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίµων ή στην 
µείωση του τµήµατος.  

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγω την παράδοση της παραγγελθείσας 
ποσότητας πέραν της ορισθείσας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, υποχρεούται για την 
καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το Πανεπιστήµιο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 
(5‰) πέντε τοις χιλίοις στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης. Η 
ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από της εγγύηση 
καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Για τις επόµενες είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες η ποινική 
ρήτρα της προηγούµενης παραγράφου διπλασιάζεται, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
προµηθευτή. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας πέραν της 
προαναφερθείσας προθεσµίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από απόφαση του 
Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  και όλο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του Πανεπιστηµίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Α.5.6  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
της σύµβασης που θα υπογραφεί.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 
δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
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[ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1] 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.  

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ...................        ΕΥΡΩ 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας..................................................................................... 
∆/νση............................................................................................................... για την καλή 
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας 
………………………………………….ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%) για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 
από µέρους 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. 

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

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 28/02/2014 

 

 

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

 

[ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ] 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  

Στη Μυτιλήνη, σήµερα …………………………………., µεταξύ των συµβαλλοµένων, 

αφενός µεν του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στη Μυτιλήνη  (Λόφος 

Πανεπιστηµίου – Κτίριο ∆ιοίκησης) µε Α.Φ.Μ. 090166310 και ∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόµιµα 

εκπροσωπείται, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1562/24-09-2010 τ.Β΄ («Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου – Αναπλήρωση Πρύτανη»), από τον Αντιπρύτανη 

Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Καθηγητή Ιωάννη Κάλλα και αφετέρου  

……………………………………………………,  συµφωνήθηκαν και αµοιβαίως έγιναν αποδεκτά 

όσα ακολουθούν.  

 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. 92019/ΙΒ/8.8.2012 

προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού  Παιδείας & Θρησκευµάτων Πολιτισµού & 

Αθλητισµού µε Α∆Α Β4Γ69-ΗΡΣ, την µε την αριθ 37/02-10-2012 (Θέµα 5.1) απόφαση του 

Πρυτανικού του Συµβουλίου, αποφάσισε την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 

θέρµανσης, κατά το χρονικό διάστηµα από 1/1/2013 έως 31/12/2013 από την εταιρεία µε την 

επωνυµία ……………………,  µε έδρα …………………… µε προσφερόµενο ποσοστό 

έκπτωσης: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

1 Πετρέλαιο Θέρµανσης  

2 Πετρέλαιο Κίνησης  

3 Αµόλυβδη Βενζίνη  

ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες, ανά 1000 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης ή 
κίνησης, επί της ισχύουσας κάθε φορά (κατά την ηµέρα παράδοσης) µέσης λιανικής τιµής 
πώλησης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., βάσει του ∆ελτίου Τιµών που εκδίδει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ν. ∆ωδεκανήσου.  

  

Ο προϋπολογισµός για τη δαπάνη αυτή ανέρχεται στα 35.000,00 € (τριάντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 
του Τακτικού Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους που στο εξής θα καλείται στην 
παρούσα "Πανεπιστήµιο", αναθέτει στο δεύτερο απ` αυτούς που στο εξής θα καλείται στην 
παρούσα "προµηθευτής" την  προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, κίνησης 
και αµόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου, για ένα έτος 
κατά το χρονικό διάστηµα 01/01/2013 έως και 31/12/2013 ή  µέχρι εξαντλήσεως του 
ποσού. 

1. Αντικείµενο – κρατήσεις 
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1.1 Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης προσδιορίζεται αναλυτικά παραπάνω ως 
προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και τιµή, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή.  

1.2 Στην τιµή περιλαµβάνονται κάθε είδους έξοδα, τέλη κλπ., που όλα βαρύνουν τον 
προµηθευτή.   

  Οι  κρατήσεις για την προµήθεια του πετρελαίου, ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 
του Ν.2198/94 φόρος πετρελαίου 1% καθώς και κράτηση 3,072% στην αξία του τιµολογίου, 
που αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ. 

Κατά την πρώτη πληρωµή θα παρακρατείται Κράτηση 0,10 % υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ) σύµφωνα µε το Ν.4013/15-9-2011, 
που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύµβασης προ ΦΠΑ). 

1.3 Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και 
λοιπά έξοδα, µέχρι την παράδοση των υπό προµήθεια  ειδών στις εγκαταστάσεις του  
Πανεπιστηµίου, στη Ρόδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω.  

2. Ισχύς  

Η ανάθεση του έργου της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης – κίνησης αρχίζει από 
01/01/2013 και λήγει την 31/12/2013.   

3. Παράδοση - ποιοτικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή 

3.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίνει τµηµατικά  τα υπό προµήθεια είδη κατά 
την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, και εντός δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών από την 
ηµέρα γνωστοποίησης της παραγγελίας από το Πανεπιστήµιο.  

3.2 Τόπος παράδοσης, του πετρελαίου  

Ι.  Θέρµανσης, θα είναι όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δραστηριότητες στη 
Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου και θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

α. Ο προµηθευτής, πριν µεταφέρει τα υπό προµήθεια καύσιµα, έρχεται σε συνεννόηση 
µε το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων, τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας ή τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής τους, προκειµένου να οριστεί τόσο ο χώρος 
παράδοσης, όσο και για να καθοριστεί η ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

β.  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υπό προµήθεια πετρελαίου, γίνεται από την 
πιο πάνω Επιτροπή στους τόπους παραλαβής που ορίζονται παραπάνω, µε τη σύνταξη και 
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. 

ΙΙ.  κίνησης, για όσο διάστηµα δεν διατίθεται πετρέλαιο θέρµανσης, καθώς και 
αµόλυβδη βενζίνη και θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια α και β της 
παραγράφου Ι.  

3.3 Ο εφοδιασµός των κτιρίων µε πετρέλαιο θα γίνεται µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο της 
αναδόχου εταιρείας, στα κτίρια που τελούν υπό ιδιοκτησία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

3.4  Σε οποιαδήποτε παραλαβή πετρελαίου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το 
δικαίωµα δειγµατοληπτικού ελέγχου των υπό παραλαβή καυσίµων, για ανάλυσή τους από το 
Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

4. Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 

4.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της 
ορισθείσας των δύο (2)εργασίµων ηµερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο 
να πληρώσει προς το Πανεπιστήµιο ως ποινική ρήτρα ποσοστό (5‰) πέντε τοις χιλίοις στο 
συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από 
τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από της εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

Για τις επόµενες είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες η ποινική ρήτρα της προηγούµενης 
παραγράφου διπλασιάζεται, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του προµηθευτή. Αφού 
εξαντληθεί και η δεύτερη περίοδος ποινικής ρήτρας, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απλή, έγγραφη, από το Πανεπιστήµιο, ειδοποίηση πού αποστέλλεται "επί αποδείξει" και σε 
αυτή την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.∆. 
118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), καθώς και τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. 7/2012 Προκήρυξη του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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 Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που το Πανεπιστήµιο µπορεί 
να έχει για οποιαδήποτε θετική ζηµιά του, που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση 
του προµηθευτή να πραγµατοποιήσει την προµήθεια που ανατέθηκε σ' αυτόν.   

5. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία 

∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία που, 
απ` αυτήν, προκαλείται αδυναµία παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών µέσα  
στον συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προµηθευτή.   

6. Πληρωµή - (∆ικαιολογητικά) 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρούσας και µετά 
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και αφού προσκοµισθούν 
στην υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α.  Πρωτόκολλο Επιτροπής οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από το 
Πανεπιστήµιο 

β. Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ   

• Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του 
Ν.2198/94 φόρος πετρελαίου 1%, καθώς και παρακράτηση 3,072% στην αξία του 
τιµολογίου. 

• Κατά την πρώτη πληρωµή θα παρακρατείται Κράτηση 0,10 % υπέρ της  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ) σύµφωνα µε το Ν.4013/15-
9-2011, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύµβασης 
προ ΦΠΑ). 

Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

7. Άλλοι γενικοί όροι 

7.1 Αποκλείεται η, από τον προµηθευτή σε τρίτο, εκχώρηση των από την παρούσα 
προκυπτόντων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του. 

7.2 Κάθε διαφορά που αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης ή της 
παραγγελίας λύνεται µε προσφυγή, αφού φυσικά προβλέπεται από την υπάρχουσα νοµοθεσία 
τέτοια προσφυγή, σε ∆ικαστήριο της περιοχής που αποφασίστηκε η ανάθεση της προµήθειας 
και εφαρµόζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

7.3 Η παρούσα σύµβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείµενο, στο οποίο αυτή 
στηρίζεται (∆ιακήρυξη, Όροι Συµφωνιών, Προσφορές, κλπ.), εκτός φυσικά από προφανή 
σφάλµατα ή παραδροµές. 

7.4 Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Π.∆. 
118/2007, και τις λοιπές περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. διατάξεις . 

Τέλος, η παρούσα σύµβαση, αφού συντάχθηκε σε (2) δύο  αντίγραφα και αφού 
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 

 

 

Ιωάννης Κάλλας 

Αντιπρύτανης Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

          Για την εταιρεία 

          «...............................................» 

 

 

                    Ο  νόµιµος  εκπρόσωπος 

 

 


