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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                     ΑΔΑ: ΨΘΕ4ΩΡΑ-Ν7Π 
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ  
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2703/9.6.2020  

 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

μμ εε   κκ ρρ ιι ττ ήή ρρ ιι οο   κκ αα ττ αα κκ ύύ ρρ ωω σσ ηη ςς   ττ ηη νν   ττ οο   μμ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   έέ κκ ππ ττ ωω σσ ηη ςς   

(( %% ))   σσ εε   αα κκ έέ ρρ αα ιι εε ςς   μμ οο νν άά δδ εε ςς   σσ ττ ηη   μμ έέ σσ ηη   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα   ττ ιι μμ ήή   λλ ιι αα νν ιι κκ ήή ςς   

ππ ώώ λλ ηη σσ ηη ςς   ττ ηη νν     

  «« ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   // ΘΘ ΕΕ ΡΡ ΜΜ ΑΑ ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΙΙ ΣΣ   

    ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΓΓ ΚΚ ΕΕ ΣΣ       ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΘΘ ΕΕ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΟΟ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΠΠ   ΔΔ ΗΗ ΘΘ »»  
 Προϋπολογισμού 49.510,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ  
Έχοντας υπόψη: 

1.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/1999). 
3. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/2000). 

4. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/2006). 

5.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

6. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011). 
7.  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/2011). 
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
9.   Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/2014). 

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

11. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

12. όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους των παραπάνω 
νομοθετημάτων. 
                   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μμ εε   

κκ ρρ ιι ττ ήή ρρ ιι οο   κκ αα ττ αα κκ ύύ ρρ ωω σσ ηη ςς   ττ ηη νν   ττ οο   μμ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό   έέ κκ ππ ττ ωω σσ ηη ςς   (( %% ))   

σσ εε   αα κκ έέ ρρ αα ιι εε ςς   μμ οο νν άά δδ εε ςς   σσ ττ ηη   μμ έέ σσ ηη   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα   ττ ιι μμ ήή   λλ ιι αα νν ιι κκ ήή ςς   ππ ώώ λλ ηη σσ ηη ςς     
για την ανάδειξη αναδόχου για την :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ /ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ»  
προο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ οο ύύ   44 99 .. 55 11 00 ,, 00 00 €€ ,,   σσ υυ μμ ππ εε ρρ ιι λλ αα μμ ββ αα νν οο μμ έέ νν οο υυ   ΦΦ .. ΠΠ .. ΑΑ ..   
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ηπροϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 49.510 ,00 € με το Φ.Π.Α. 
Η πίστωση προέρχεται από  τακτικά έσοδα του Δήμου και του ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ 
 



 
 
 
 
 
Α. ΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗΣ  

Α/Α  
   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ    
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο 
Κίνησης  

 ΛΙΤΡΑ  28.000 0,88 24.640,00 
 

2 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

ΛΙΤΡΑ 8.600 0,61 5.246,00 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη  ΛΙΤΡΑ 7000 1,06     7.420,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    37.306,00 

 ΦΠΑ 24%        8.953,44 

     46.259,44 

Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

1 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ  15 w 
40 ΜΗΧΑΝΗΣ  
ΕΙΚΟΣΑΛΙΤΡΟ  

ΔΟΧΕΙΟ 10 100,85 1.008,50 

2 ΛΑΔΙΑ 15W40 
ΕΙΚΟΣΑΛΙΤΡΟ 

ΔΟΧΕΙΟ 6 92,75 556,50 

3 ΛΑΔΙΑ 15-50 ΛΙΤΡΑ 50 6,45 322,50 

4 ΛΑΔΙΑ 20-50 ΛΙΤΡΑ 50 6,45 322,50 

5 ΛΑΔΙΑ 5-40 ΛΙΤΡΑ 50 8,00 400,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2610,00 

  ΦΠΑ 24%   626,40 

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  3.236,40 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α ΚΑΙ Β 49.495,84 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  14,61 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49.510,00 

Ως τιμή μονάδας ελήφθη υπ΄ όψη η μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης  για τα καύσιμα 
κίνησης την 13-5-2020 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή. Για τα  
καύσιμα θέρμανσης ελήθφη υπόψη η μέση τιμή λιανικής πώλησης του , στις 13-5-2020 
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει  τον Προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 
2020 του ΚΑΕ 10-6643, 20-6641.001, 25-6641, 35-6644.001, 30-6644.001, 70-6644, 70-6641, 
και του ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ οικ . έτους 2020 τους ΚΑΕ 15-6643. 
 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο και όχι για μέρος της 
ποσότητας.  
 Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβατικού 
χρόνου , ανάλογα με τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες .  
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το Δήμο Θέρμου , Δημαρχείο Θέρμου, 
πλατεία οικ. Νικολίτσα,  τηλ. 2644 3 60129 (αρμόδια   κα. Καραγκούνη Παρασκευή) 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο δημοτικό κατάστημα Θέρμου από την επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών την   22  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020   , ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η    10,00 π.μ. και λήξης 11.00 π.μ. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω δεν πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα , θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την  29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  , ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ , με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 
 



 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές  
(φυσικά και νομικά πρόσωπα , καθώς και   οι ενώσεις προμηθευτών εφ΄  όσον πληρούν τους 
όρους της παρούσης ) , που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών 
καυσίμων , και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών  καυσίμων . 
Δεν απαιτείται από τι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς . σε περίπτωση που η  ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την  ένωση ( πχ κοινοπραξία) . 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της ένωσης.  
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό  υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί 
ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016, συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται. (Παράρτημα Α). 

- Ο προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του ΤΕΥΔ.  

- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την ανωτέρω δήλωση  υπογράφουν οι διαχειριστές όταν 
πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης , της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 
Για φυσικά πρόσωπα :  
έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχή Δ.Ο.Υ. και τις μεταβολές του.  
Για νομικά πρόσωπα με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. : 
α) ακριβές αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού, συνοδευόμενο από το 
αντίστοιχο ΦΕΚ και 
β) βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει με ανάλογη 
μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
Για νομικά πρόσωπα με μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε.:  
α) επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού και  
β) πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

4.  Βεβαίωση εκπροσώπησης ,εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με    αντιπρόσωπο/ 
εκπρόσωπο  τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 της περ. δδ του  Ν.4412/2016, θεωρημένο για το 
γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.   
Για την υποβολή προσφοράς απαιτείται η αναφερόμενη στο α) άδεια, η     προσκόμιση των 
αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων ,η άδεια οδήγησηςκαθώς επίσης και οι αποδείξεις 
καταβολής των τελών κυκλοφορίας των. 
Διευκρινήσεις :  
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιων της Επιτροπής Διαγωνισμού στις  22 ΙΟΥΝΊΟΥ 2020 και 
ώρα 10:00 π.μ. έως 11.00 π.μ. 



Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο 
Δήμο Θέρμου, πλατεία οικ. Νικολίτσα, Τ.Κ. 30008, μέχρι την προηγούμενη του 
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 
Οι προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Θέρμου με οποιονδήποτε τρόπο πριν την 
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία.  
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 
α) την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 μήνες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ο Δήμος Θέρμου μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία για χρονικό διάστημα ίσο με 3 μήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα αντιρρήσεων. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 
ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, 
εκτός αν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος εκ νέου 
παράταση ισχύος προσφοράς.  
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική 
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.  
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα 
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβληθείσες προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των εργασιών. Δεν γίνονται 
δεκτές προσφορές που αφορούν μεμονωμένη εργασία. 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το 
αρ.92 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 
Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός  θα πρέπει να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται,  μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 



γ. Ο τίτλος της σύμβασης.(Εργασιών) 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.(προσφέροντος) 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 
οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16). 
β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν 
διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών.  
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στη 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις 
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν.  
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. (Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.) 
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται 
δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των 
προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν.  
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και εν συνεχεία μονογράφονται οι 
φάκελοι με τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 

2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 
δικαιολογητικά.  

3. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής , σύμφωνα με την 
παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κάποιου διαγωνιζόμενου δεν 
γίνουν αποδεκτά, η προσφορά του δε συνεχίζει στη διαδικασία. 

4. Για τις προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προδιαγραφών, μονογράφονται δε και 
υπογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). 

5. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 



7. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης 
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 
μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

8. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν.  

9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό 

     α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,  

     β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, 
     γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 
10. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

11. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί 
με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
 Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, 10 ημερών, από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα παρακάτω δικαιολογητικά. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Θέρμου) σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.   

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια 
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  

5.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’75), στην οποία θα δηλώνεται 
ότι :  

• δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ.4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη περίπτωση 

• είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κύριας ασφάλισης, 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης 

• είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 



• Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους. 
(Το νομικά πρόσωπα ορίζουν ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και κατονομάζουν το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν.) 

• Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς. 
• Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 
Διευκρινήσεις :  
Οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, προσκομίζουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποχρεωτικά για κάθε μέλος που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα  στην χώρα των οποίων δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να τα 
αντικαταστήσουν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή 
Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  

Για τους προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 
μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, στην αναθέτουσα αρχή 
για τη λήψη απόφασης. 

Η  Οικονομική Επιτροπή   αποφασίζει : 
α. Την κατακύρωση των εργασιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16 ή  β. τη 

ματαίωση του αποτελέσματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 
Ν.4412/16. 

Η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει  τη χαμηλότερη 
τιμή, στο σύνολο της προμήθειας . 

Η  Οικονομική Επιτροπή    κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης  σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16 ή  
β. τη ματαίωση του αποτελέσματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 
Ν.4412/16. 
Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης 
γνωμοδοτεί για: 
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων, 
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους. 
ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Θέρμου, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και 
εκδίδεται σχετική απόφαση. 

2.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ 
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Θέρμου κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 



κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. 
Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην 
Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  
Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη 
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.  
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που 
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 
Ο Δήμος Θέρμου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση 
γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική 
συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο 
τρόπο. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 
ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης 
που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον(ους) οποίο(ους) θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή 
στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό. 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Θέρμου η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση θα έχει ισχύ   ένα έτος από την υπογραφή της και κατά την εκτέλεση της 
εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσης διακήρυξης και γ) 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική διάρκεια για όσο 
κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των 



υπηρεσιών του ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού, με τις προϋποθέσεις 
και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ια. Την παραλαβή των υλικών. 
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως 
εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.  
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της πραγματοποιείται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα αρ. 132 και 201 του Ν.4412/16.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16, 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης 
ως ασήμαντο. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική  και θα εξελίσσετε  καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβατικού 
χρόνου ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.  
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα  ενός έτους , 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ 
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών. 
ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα  γίνετε  αμέσως μετά την παραλαβή της 
προμήθειας υλικών και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 
Στην αξία κάθε πληρωμής του αναδόχου, εκτός των λοιπών φόρων και κρατήσεων που 
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται προ φόρων και κρατήσεων 
της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από το Δήμο Θέρμου στο όνομα και για 



λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής 
Τράπεζας (ΑΡΘΡΟ 61 του Ν. 4146/2013). Επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης (0,07 %) 
διενεργείται επιπλέον κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.). 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22Ο : ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Δήμος Θέρμου θα απορρίψει ως απαράδεκτες τυχόν προσφορές που δεν αφορούν το 
σύνολο της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα.  
Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα 
απορρίπτονται ως ασύμφορες. 
ΑΡΘΡΟ 23Ο : ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία του Δήμου Θέρμου.  
Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται  στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει Κωδικό ΑΔΑΜ . 
  Προκήρυξη αυτής (Περίληψη της διακήρυξης ) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου,  αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Θέρμου, και σε μία ημερήσια  ή εβδομαδιαία εφημερίδα . 
 
 
                                                                             Ο Δήμαρχος Θέρμου 
                                                                                               και α/α 
 
 
            
                                                                ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ  
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 


