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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                      Αλεξανδρούπολη 19-03-2018 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                        Αριθ.Πρωτ. οικ.  τ.τ    1425                              
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
                                                                                                                                                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
Για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης)  για τις ανάγκες υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για δύο (2) έτη, συνολικού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων 
εκατόν σαράντα οχτώ ευρώ (295.148,00 €), (χωρίς Φ.Π.Α.), (Προϋπολογισμός Δαπάνης: 365.983,52 € με 
Φ.Π.Α)(CPV: 09132100-4 – Βενζίνη αμόλυβδη , 09134100-8 – Πετρέλαιο κίνησης), με δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα του διαγωνισμού. 
1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού , Ταχ. Δ/νση: Καραολή & 
Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-50570, 50570,  FAX: 25513-50404, E−mail: 
promithies.evrou@pamth.gov.gr  
 Website: www.pamth.gov.gr  
2. Αριθμός προκήρυξης - Είδος σύμβασης: 05/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΊΝΗΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε.ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ 
(2)ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης:  Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω 
ηλεκτρονικής ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). Η Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί τη 
δυνατότητα να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04/05/18, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 09:00 
π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, 
στην Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείo. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) 
ποσοστό 1% της  προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
4. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον 
Διαγωνισμό έγγραφα από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. (α/α συστήματος: 55738). Επίσης το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr.   και  http://www.peevrou.eu.  
5. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. 
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις   περί παροχής 
Υπηρεσιών και Αγαθών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 02/2017, (Αριθ. Πρωτ 1688/07-04-2017 – Α∆Α:ΩΙΒ07ΛΒ-
ΧΩ9 και Α∆ΑΜ:17PROC006072447). 
12. Πληροφορίες. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της 
Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών  στα τηλέφωνα: 
25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr .  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

 
 

                                                                                                              Αλεξανδρούπολη  19-03-2018 
                                                                                                                                         Αριθ. πρωτ.  οικ. .1425 
 
 

 
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Αριθμός  05/2018 

 
Για συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη 

προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου άγονων τμημάτων της 

αριθ. 02/2017 διακήρυξης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου. 

 
Έχοντας  υπόψη: 

 
1. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ290/Α/1998) «Διακίνηση εγγράφων με 
ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδρομεία» 

6. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε καιισχύει 

7. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλεςδιατάξεις» 
8. Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος 
της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης» 

9. Ν.4129/13 (ΦΕΚ 52 Α/28-2-2013) : Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 20.  
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 
11. Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α' 237/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12. Τις διατάξεις του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».    

13. Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

14. Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίουθέρμανσης» 

15. Το υπ’αριθμ.57256/4-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα  
είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή» 

16. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες    
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

17. Τις κατ΄ εξουσιοδότηση κείμενης νομοθεσίας κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν 
18. To με αρίθμ.  πρωτ.  οικ.  624/30-01-2018  (ΑΔΑΜ: 18REQ002601143έγγραφο -  Πρωτογενές 

αίτημα έκδοσης πολυετούς ανάληψης του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Έβρου για την 
έγκριση ποσού προμήθειας καυσίμων κίνησης για την διενέργεια διαγωνιστικής 
διαδικασίας των τμημάτων του άγονου διαγωνισμού όπου υποβλήθηκαν μη κατάλληλες 
προσφορές (αφορά τις οικονομικές χρήσεις 2017, 2018, 2019). 

19. Η με αριθ. πρωτ. 950/20-02-2018  (ΑΔΑ: ΨΟΨ57ΛΒ-Μ8Π, ΑΔΑΜ: 18REQ002691713) πολυετής 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση ποσού προμήθειας καυσίμων κίνησης για 
την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας των τμημάτων του άγονου διαγωνισμού όπου 
υποβλήθηκαν μη κατάλληλες προσφορές, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου της 
Υπηρεσίας μας με α/α/ 11. 

20. Την αριθ. 200/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΟ57ΛΒ-4ΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διεθνών, τακτικών 
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγματεύσεων. 

21. Την αριθ. 210/29-03-2017 ( ΑΔΑ: 7ΥΠΖ7ΛΒ-Τ90) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης των όρων διακήρυξης 

22. Τα λοιπά έχοντας υπόψη της με α/α 02/2017 Διακήρυξης της ΠΕ Έβρου 

23. Την αριθ. 201/2018 ( ΑΔΑ: 7ΥΘ77ΛΒ-ΔΓΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
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24. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για δύο (2) έτη 

25. Την με αρίθ.  Δ2/2018  σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
 

 
 
 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 
 
 

Όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί καθορίζονται 
στην αριθ. 02/2017 Διακήρυξη, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην 
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
(πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδη) συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 268.000,00 
λίτρων και συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (365.983,52€) (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) ή διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα οχτώ ευρώ (295.148,00 €), 
(χωρίς Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Κωδικός Nuts: EL511), όπως περιγράφονται στην αριθ. 02/2017 
διακήρυξη, για τα τμήματα για τα οποία ο προηγηθείς διαγωνισμός απέβη άγονος, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ 2, περ. β του Ν.4412/16 σύμφωνα με την αριθ. 
Δ2/2018 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί παροχής 
σύμφωνης γνώμης. 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός και οι (εκτιμώμενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνονται ανά 
τμήμα, αναλύεται, ως εξής: 

 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ 

 
 

Α/α Τμήματος 
(Α/α 02/2017*) 

Είδος Ποσότητες 
(Λίτρα) 

Προϋπ/νη 
Δαπάνη μη 

συμπεριλαμβα
νομένου ΦΠΑ 

Προϋπ/νη 
Δαπάνη 

συμπεριλαμβ
ανομένου 

ΦΠΑ 

 
 

Κωδικός 
CPV 

ΟΜΑΔΑ Β  Βενζίνη Αμόλυβδη (95 οκτ.)    09132100-4 

  Υπηρεσίες  Π.Ε. Έβρου  
 

  

Τμήμα 1 1 (9) 
Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου α) 

Αλεξανδρούπολη 56.000,00 71.064,00 88.119,36 09132100-4 

  Σύνολο 56.000,00 71.064,00 88.119,36 09132100-4 

       

ΟΜΑΔΑ Γ  Πετρέλαιο  κίνησης  
 

 09134100-8 

 
Τμήμα 1 

 
2 (11) 

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου α) 
Αλεξανδρούπολη 212.000,00 224.084,00 277.864,16 09134100-8 

  Σύνολο 212.000,00 224.084,00 277.864,16 09134100-8 

  Γενικό Σύνολο 268.000,00 295.148,00 365.983,52  
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 Εντός παρένθεσης είναι ο α/α τμήματος, όπως περιγράφεται  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ της με α/α 02/2017 Διακήρυξης 

 
 
 

 1. Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
Η διαδικασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α 
συστήματος του αρχικού διαγωνισμού 38591,1 και Α/Α συστήματος ανταγωνιστικής 
διαδικασίας 55738). 
 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η    ∆ιαδικτυακή    
πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

28/03/2018 28/03/2018 
Ημ/νια: 28/04/18 
Ημέρα: Σάββατο 

Ώρα: 15:00 

 
 
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑΠ1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 
Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (ανά 
ομάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίμων), όπως αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα. 
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 Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά το σύνολο των ποσοτήτων καυσίμων (καύσιμα θέρμανσης – καύσιμα κίνησης) 
των τμημάτων για τα οποία θα υποβληθούν προσφορές. 
 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας 
Τμήματος/Τμημάτων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  
2. Δικαίωμα  συμμετοχής 
i. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και 
ενώσεις αυτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που ασκούν νόμιμα 
την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει 
της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, και πληρούν τις προϋποθέσεις 
των άρθρ. 73-75 του Νόμου αυτού.  
 
ii. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει 
με προσφορά σε ένα τμήμα ή και σε περισσότερα. 
 
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς 
 
3.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
 
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),  (του φυσικού 

προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού), στην οποία να δηλώνεται: - ότι έλαβαν 
γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι παραιτούνται από 
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της  Αναθέτουσας 
Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως και για κάθε λόγο 
δημοσίου  συμφέροντος. - ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για 
τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών 
που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, 
εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. -  η προσφορά ισχύει και τους δεσμεύει επί εκατό 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 
τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που προβλέπονται 
στο άρθρο 93 του Ν.4412/16. δηλαδή: 

2.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για κάθε προσφορά ξεχωριστά ανά τμήμα διαγωνισμού 
ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα 
έχει συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και στην 
παράγραφο 4.4.1 της 02/2017 Διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού 
Παραρτήματος της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια 
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  
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3) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο 
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη . Το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που αφορούν την παρούσα διακήρυξη αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της και θα βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου pdf και xml στο 
ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΣΗΔΗΣ. Για την συμπλήρωσή του οι οικονομικοί φορείς θα 
κατευθύνονται μέσω της διαδικτυακής    πύλης    www.promitheus.gov.gr    του    ΕΣΗΔΗΣ    
στην    ηλεκτρονική δ/νση:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
όπου είτε α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο xml είτε β) συμπληρώνοντας τα 
κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο pdf, να το αποθηκεύσουν και να 
το υπογράψουν υποχρεωτικά ψηφιακά και στη συνέχεια να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά,   
ακολουθώντας τις  εξής οδηγίες: 

 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού  Ενιαίου εγγράφου σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 

Η αναθέτουσα αρχή: Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη 
συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF και τα δυο 
αρχεία αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για την διευκόλυνση 
των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη 
σχετική απάντηση τους.  
 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: (α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από 
το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el.  
 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το 
ΕΣΗΔΗΣ.  
β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων  
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα 
πεδία  με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.  
 
Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:  
 

Εφόσον οι  προμηθευτές  συμμετέχουν στο  διαγωνισμό  με εκπρόσωπό τους θα 
συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος II, Ενότητα Β) . Θα πρέπει να αναφέρεται και 
η Πόλη για την οποία  κατατίθεται η προσφορά (Μέρος Β ενότητα Α, σημείο «παρτίδες»),  
 
γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». 
Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή 
pdf.  Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω 
του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο 
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλομετρητή. 
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 δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά  υπογράφεται  ψηφιακά  
(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). (ε) Το 
υπογεγραμμένο ψηφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή .pdf στο φάκελο της 
προσφοράς  με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml.  
 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ 
ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το  EΕΕΣ,  να  συμπληρώνουν 
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν   σε μορφή pdf 
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. Η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf  
είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  
 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
(Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα περί Δικηγόρων. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (A' 188).(άρθρο 92 του Ν.4412/16). Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης 
προμήθειας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δε θα υποβάλουν όλα τα 
έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
            Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων 
και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το 
χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 
4250/2014. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 και 2, για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 
3.2 Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών (Άρθρο 94 Ν.4412/16):  
 

Ο προσφέροντας συντάσσει την Τεχνική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην τεχνική προσφορά 
του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf., ήτοι τα 
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δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται παρακάτω, σύμφωνα με το Φύλλο 
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος της Παρούσας σε μορφή pdf 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), (του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου), 
στην οποία να δηλώνεται ότι η ποιότητα των καυσίμων θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου.  
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), (του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου), 
στην οποία να δηλώνεται ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο 
από την Υπηρεσία.  
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), (του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου), 
στην οποία να δηλώνεται ότι α) το πρατήριο έχει τη δυνατότητα  εξυπηρέτησης οχημάτων και 
μηχανημάτων μεγάλων διαστάσεων (σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για τα είδη 
καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης) από πρατηριούχο) β) υπάρχει εγκεκριμένη 
κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου – εξόδου του πρατηρίου με το οδικό δίκτυο της περιοχής και 
ασφαλής διαδρομή σύμφωνα με  τον Κ.Ο.Κ. για την ασφάλεια των υπαλλήλων και 
αυτοκινήτων της Π.Ε. Έβρου. γ) αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση καυσίμων. Η παράδοση 
θα γίνεται εντός του Δήμου, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού.  δ) Οι παραδόσεις των 
υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνονται τμηματικά στα υπηρεσιακά οχήματα, απευθείας από τις 
βενζιναντλίες στα κατά τόπους πρατήρια, είτε του προμηθευτή, είτε των τυχόν συνεργατών 
του εντός της Πόλης όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες, όλες τις ημέρες του έτους και οποιαδήποτε 
ώρα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα ανεφοδιασμού καυσίμων με βυτίο στο χώρο εργασίας των μηχανημάτων/ 
φορτηγών της Υπηρεσίας. ε) Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται 
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, επιτόπου 
στις δεξαμενές της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε 
μέριμνα, έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς 
καθυστερήσεις.  
 
 
Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  μεταφορέων – κοινοπραξία και δεν έχει νομική μορφή,  οι ως 
άνω δηλώσεις να υποβληθούν για κάθε μέλος  που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.  
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

 
4. Οικονομική προσφορά 

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το 
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σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 

υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 
προσφοράς στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, 
δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 
(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

 
5. Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών 

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 200/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΟ57ΛΒ-4ΟΞ) απόφαση της Ο.Ε. της 
Π.Α.Μ.Θ., προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση στις 04/05/2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 
09:00π.μ.  
Τελικός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τις %). Η Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί τη δυνατότητα να 
αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων.  
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για 
λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη - ΚΗΜΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται 
για την ίδια ώρα, σε ημερομηνία που θα ορισθεί, μετά από την αρχική ημερομηνία 
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση 
που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν 
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών 

 
 
6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τη παράγραφο 7 του μέρους Β της 02/2017 
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Διακήρυξης, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»),ειδοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμία η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν (παρ.1 άρθρου 101 του Ν.4412/16), να 
υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται πιο κάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 75. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης». Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν 
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 
6.1 Φυσικά πρόσωπα:  

 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική  αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
3.1 του Μέρους Β της 02/2017 Διακήρυξης. Σε περίπτωση άρνησης του αρμόδιου δικαστηρίου 
έκδοσης ποινικού μητρώου, αναζητείται αυτεπάγγελτα χωρίς αίτηση από την Αναθέτουσα 
Αρχήκαι δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα.  

 
2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 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 της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι σχετικά με:  

 
 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής),δηλαδή τόσο  των 

ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν  
 τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  

4.      Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητήριου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ως άνω είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου αυτά δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα στα ανωτέρα σημεία 1-3 της 
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παρ.4.2.1, της αριθ. 02/2018 Διακήρυξης το έγγραφο ή το πιστοποιητικό θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 
και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο  οι  ανωτέρω  νομικές  καταστάσεις,  ενώ  θα  
υποβάλλονται  υποχρεωτικά  με     τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Όπου απαιτείται 
Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 
1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού 
προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης  αποδεικτικής αξίας το οποίο θα 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 
Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

 
6.2      Τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά:  

 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 της αιθ. 02/2017 Διακήρυξης και 

επιπροσθέτως. 
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

τρίμηνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 37/1920), όπως εκατοστοί ισχύει, η άλλες ανάλογες καταστάσεις (μονό για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων η υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μονό 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

 
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν:  
α) για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και β) για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου η άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμοδίας διοικητικής  η 
δικαστικής αρχής της χωράς εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα του δε. 1 των παρ. 4.2.2. & 4.2.3 της αριθ. 02/2017 Διακήρυξης. 

 
4. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο 
και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 
5. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 
Επισημαίνεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια ́ και 7β.12 
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του Ν. 1892/1990 (A’ 101/1990).  
 

6.3     Οι συνεταιρισμοί αλλοδαποί ή ημεδαποί  
 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 4.2.1 της αριθ. 02/2017 

Διακήρυξης 
 
2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
 

6.4        Οι Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση / κοινοπραξία.  
 
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και 

συμμετοχής στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής 
του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – 
Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.  

 
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 
τους ίδιους όρους.  

 
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 
6.5    Άλλα  δικαιολογητικά  

 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, (μετά την κατακύρωση και πριν την 

υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα 
και δικαιολογητικά): Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών 
προϊόντων από την αρμόδια Διοικητική Αρχή  ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων  

 
Η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 4 του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης 02/2017. 
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7. Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  ή στα  κράτη  –  μέλη της    
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή 
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το   ποσό των εγγυήσεων θα 
δίνεται σε ευρώ (€).  
 
7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους,  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, και προσκομίζουν αυτήν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδοθείσα από 
νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, ή από 
Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες - μέλη της Ε.Ε., ή στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα 
κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, από 
επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ανά Τμήμα Ομάδα; διαγωνισμού καυσίμου, ως τέτοια νοείται η συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά, σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταθέσει προσφορά για 
περισσότερα του ενός τμήματα, απαιτείται έκδοση εγγυητικών επιστολών ξεχωριστά για κάθε 
τμήμα. 

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπολείπεται 
και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 1%. Σε περίπτωση Ένωσης - Σύμπραξης, 
η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των 
κοινοπραττούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως. Στην περίπτωση 
αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ όλων 
των συμμετεχόντων στην Ένωση - Σύμπραξη, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. Ισχύουν και όλα 
όσα αναφέρονται στην αριθ. 02/2017 Διακήρυξη. 

 

ΟΜΑΔΕΣ Είδος 
Ποσότητες 

(Λίτρα) 

Προϋπ/νη 
Δαπάνη μη 

συμπ/μένου 
ΦΠΑ 

Προϋπ/νη 
Δαπάνη συμπ/ 

μένου ΦΠΑ 

Απαιτούμενη 
εγγύηση 

συμμετοχής 
ανά Τμήμα 

 
ΟΜΑΔΑ Β Βενζίνη Αμόλυβδη (95 

οκτ.)     
  

 Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου   
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Τμήμα 1 
Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου α) 
Αλεξανδρούπολη 56.000,00 

71.064,00 88.119,36 710,64 

 Σύνολο 56.000,00 71.064,00 88.119,36  

 
    

  
 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ Πετρέλαιο Κίνησης       

Τμήμα 1 
 

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου α) 
Αλεξανδρούπολη 

212.000,00 224.084,00 277.864,16 2.240,84 

 Σύνολο 212.000,00 224.084,00 277.864,16  

 Γενικό Σύνολο 268.000,00 295.148,00 365.983,52  

 
 
7.2       Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης    
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Επιπλέον προσκομίζουν την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό και με διάρκεια δύο ετών και τριών μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα 
αναφερόμενα στην παρ.4.4.1 της με α.α 02/2017 διακήρυξης της Π.Ε. Έβρου και επιπροσθέτως 
και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης. 
 -      Όσον αφορά τον χρόνο ισχύος της εν λόγω εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά   
τρεις (3) μήνες  από το χρόνο λήξης της σύμβασης.  
 
 
 
8. Δημοσίευση - Δημοσιότητα 
 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί: 

 
1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
2. Μετά την ανωτέρω αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. θα 

πραγματοποιηθεί δημοσίευση της περίληψης στον Ελληνικό Τύπο σε 3 τοπικές εφημερίδες που 
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007, σύμφωνα με τον Ν. 4412/16. 

3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, στον ελληνικό τύπο, θα καταβάλλονται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, βαρύνοντας τις ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Έβρου, σύμφωνα με το άρθρο 77, παρ. 5 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-14), σε περίπτωση η 
ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη. Διαφορετικά βαρύνουν τον ανάδοχο για το τμήμα 
του διαγωνισμού που θα του κατακυρωθεί. 

4. Στους διαδικτυακούς τόπους http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ «Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων». 

5. Επίσης, η περίληψή - διακήρυξη θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας 
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Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, www.pamth.gov.gr, στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, www.peevrou.eu καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου. 

6. Τέλος, η περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν Επιμελητήριο 
Αλεξανδρούπολης για ενημέρωση των μελών τους. Τέλος, η περίληψη και η διακήρυξη θα 
κοινοποιηθούν στην Ένωση Βενζινοπωλών Ελλάδος για ενημέρωση των μελών  τους. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 02/2017, (Αριθ. Πρωτ 1688/07-04-
2017 – Α∆Α:ΩΙΒ07ΛΒ-ΧΩ9 και Α∆ΑΜ:17PROC006072447). 
 
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας παρέχονται 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή,  από τις 7:00π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα : 25513-
50570, 52213-57215 και στο mail: www.promithies.evrou@pamth.gov.gr 

 
 
 

 
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 

 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
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