
 

                   

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνω Καλεντίνη, 18 Φεβρουαρίου 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   
∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  Αριθ. Πρωτ.: 923 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Άνω Καλεντίνη Άρτας 
Πληροφορίες:    κ. Ρούσσας Κων/νος 
Τηλέφωνο :       2681360816                     
Fax           :       2681067690                    
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Θέµα: ∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α) Τις διατάξεις: 

1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

3) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. 

(Φ.Ε.Κ. 43) 

5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ 

(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

7) Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

8) Τις διατάξεις του ν. 4281/2014 αρθρ. 157 παρ. 1α και 1β. 

 

Β) Την 12/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια 

υγρών καυσίµων και λιπαντικών (Πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 



σούπερ και αµόλυβδη) για τις ανάγκες του ∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση ηµερήσια τιµή λιανικής πώλησης του ∆ελτίου 

πιστοποίησης τιµών όπως αυτές προσδιορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για τα υγρά καύσιµα και την προσφορότερη τιµή για τα λιπαντικά. Ο 

διαγωνισµός αφορά τις ανάγκες του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη καθώς και των Νοµικών 

του Προσώπων (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ) και τα καύσιµα θα πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας διακήρυξης. 

Η διαδικασία του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ εφόσον δεν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον ν.4155/2013 για την πιστοποίηση 

και εκπαίδευση των χρηστών από το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε τους εξής όρους: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο προµήθειας - προϋπολογισµός 

 

Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη είναι: 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2015 

 

Συνολικά για το ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 34.000 34.959,35 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 75.609,76 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 26.000 31.707,31 

4 Ελαιολιπαντικά 1.225 8.130,08 

  ΣΥΝΟΛΟ 150.406,50 

  Φ.Π.Α. 23% 34.593,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 185.000,00 

 

Για το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 9.000 10.569,11 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 75.609,76 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 16.700 20.325,20 

4 Ελαιολιπαντικά 1.100 7.317,07 

  ΣΥΝΟΛΟ 113.821,14 

  Φ.Π.Α. 23% 26.178,86 



  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 

 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Βενζίνη αµόλυβδη 9.300 11.382,11 

2 Ελαιολιπαντικά 125 813,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Α’ θµια Σχολική Επιτροπή 

  

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Β’ θµια Σχολική Επιτροπή 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Αναλυτικά οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανά Νοµικό Πρόσωπο 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β’ της παρούσας.  

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 185.000,00 € µαζί 

µε την αξία του Φ. Π. Α., για το σύνολο του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη και των Νοµικών 

Προσώπων και θα χρηµατοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία 

ή περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν 

προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων. 

 

Άρθρο 2 



 Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν εγκριθεί µε την αριθ. 12/2015 απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής και επισυνάπτονται 

αναλυτικά στο τέλος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. 

 

Άρθρο 3 

 Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα στην Άνω Καλεντίνη Άρτας την 16η 

Μαρτίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30.  Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 

λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία 

θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

Άρθρο 4 

Λήψη πληροφοριών 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν πληροφορίες και να λάβουν γνώση της διακήρυξης 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, στο τηλέφωνο 

2681360816 ή και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.gkaraiskakis.gr. 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος - τόπος - τρόπος παράδοσης 

 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα 

κτίρια του ∆ήµου, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο ∆ήµος δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας 

να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα. 

 

 

Άρθρο 6 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής - δικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, 

ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση υγρών καυσίµων και εφόσον 

διατηρούν πρατήριο υγρών καυσίµων σε ακτίνα είκοσι (20) χιλιοµέτρων από την έδρα του 

∆ήµου. Λόγω του ότι ο ∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι ορεινός και δεν υπάρχουν 



πρατήρια υγρών καυσίµων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε.), αλλά µόνο στις ∆.Ε. 

Ηρακλείας και Γ. Καραϊσκάκη. 

 

2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 

 

α)   Οι Έλληνες προµηθευτές:  

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. (ήτοι 3.008,13 €), ή για το τµήµα (∆ήµος ή 

Νοµικό Πρόσωπο) που συµµετέχουν, σύµφωνα µε την  παράγραφο 1 του άρθρου 26 της 

αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και το άρθρο 157 του 

Ν.4281/2014. Ειδικότερα για το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη  εγγυητική επιστολή ύψους 

2.276,43 €. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη εγγυητική 

επιστολή ύψους 243,90 €. Για τη Σχολική Επιτροπή Α’ΘΜΙΑΣ εγγυητική επιστολή ύψους 

243,90 €. Για τη Σχολική Επιτροπή Β’ΘΜΙΑΣ εγγυητική επιστολή ύψους 243,90 €. Για το 

σύνολο του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νοµικών του προσώπων εγγυητική 

επιστολή για το ποσό των 3.008,13 €. Η εγγυητική µπορεί να διαµορφώνεται ανάλογα µε το 

που συµµετέχουν οι διαγωνιζόµενοι, δηλαδή µόνο για το ∆ήµο ή και για συγκεκριµένα 

Νοµικά Πρόσωπα.  

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 

 

3. 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.  

 

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

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.   

 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 

αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 



διαγωνισµού.  

 

β)   Οι αλλοδαποί προµηθευτές:  

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 2% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρ. 26 της αριθ. 11389/1993 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, το άρθρ. 157 παρ. 1α του ν.4281/2014 και σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στη περίπτωση 1α του παρόντος άρθρου.  

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 

(3) και (4) .  

 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  

 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 

του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  

 

δ) Οι συνεταιρισµοί:   

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

 

 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

 

1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση.  

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 

υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί 



την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά 

σχετικά µε αυτό.  

  

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου 

της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συµβολαιογράφο.  

 

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για 

τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 

µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής 

του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

Άρθρο 7 

Υποβολή προσφορών 

 

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού 

 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται και ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

 

∆ΗΜΟΣ: Γεωργίου Καραϊσκάκη 

Άνω Καλεντίνη Άρτας 

Τ.Κ: 470 44 

 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 16η Μαρτίου 2015 ηµεροµηνία και 

10:30 π. µ. ώρα, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. 

Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από 08:00 

ώρα µέχρι την 10:30 π. µ. ώρα. 

 

4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 



Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να 

ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Αν ο ∆ήµος κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, οπότε ο 

µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµιά αξίωση. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφοράς 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε καλά 

σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια. 

γ) ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης. 

δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου. 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η 

εγγύηση συµµετοχής και η τεχνική προσφορά που θα περιγράφονται µε ακρίβεια και 

σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφεροµένων ειδών. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία. 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Άρθρο 10 

Αποσφράγιση προσφορών 

 

Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, αριθµούνται από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού ενώπιον των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: 



 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο από την Επιτροπή 

στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 

Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της  

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

στην επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει σχετική 

πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών.  

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 

γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο ο λόγος της απόρριψης της 

προσφοράς. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στη 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. Μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση ηµερήσια τιµή λιανικής 

πώλησης του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

Άρθρο 11 

Ενστάσεις 

 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, 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..  

 

β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή του στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των 

αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 



σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε fax. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο 

λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 

λόγους, προ της  

υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 12 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - σύµβαση 

 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης της 

τελικής έγκρισης, Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική 

σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε 

βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας. 

 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 

- παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε 

- Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. 

- εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα καύσιµα που θα 

προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας 

απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κλπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά 

για τη χρήση την οποία προορίζονται. 

Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του ∆ήµου κάθε ποσότητα καυσίµου που 

προµήθευσε µέσα σε πέντε (5) ηµέρες αφότου διαπιστωθεί η παραβίαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό καυσίµων που πρέπει 

να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου καυσίµου και αποστολής του 

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίµου επήλθε φθορά στον µηχανολογικό 

εξοπλισµό και στα µηχανήµατα, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 

 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα καταρτιστεί µε τον ανάδοχο, ορίζεται από 

την ηµέρα της υπογραφής της και µέχρι 31/12/2014. Η σύβαση δύναται να παραταθεί πέραν 

τις 31/12/2014 και µέχρι τη διενέργεια και έγκριση του επόµενου διαγωνισµού για την 

προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών κατά το επόµενο έτος και πάντως όχι αργότερα από το 



τέλος Μαρτίου του έτους 2015 υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει καµία υπέρβαση του 

συµβατικού ποσού των ποσοτήτων. 

Άρθρο 13 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά 

µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει 

το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόµενων υλικών, αρκεί αυτή να 

καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που 

προβλέπεται από τη διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται 

από την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, 

µπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.  

δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 

προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από 

την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα 

µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση 

της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας 

που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της 

εκπρόθεσµης παράδοσης.    

 

 

 



Άρθρο 14 

Παραλαβή των καυσίµων 

 

Η παραλαβή των καυσίµων, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠ ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 15 

Τρόπος πληρωµής 

 

Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων θα γίνεται µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή 

των υπό προµήθεια καυσίµων. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την  αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 16 

Αυξοµείωση ποσοτήτων 

 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την  ποσότητα των προς προµήθεια καυσίµων 

κατά 50% µε τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµία αντίρρηση και απαίτηση του 

προµηθευτή. 

Άρθρο 17 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 

 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 

δηµοσίων συµβάσεων), άπαξ σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες 

του νοµού και µία εβδοµαδιαία. Επίσης να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

  

  

  

                 Περικλής Α. Μίγδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου πρέπει να 

είναι ποιότητας όµοια µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Επίσης: 

Α) το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις, από 

νερό και φυσικά σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο 

θέρµανσης. 

Β) Η βενζίνη σούπερ θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές  (ΕΛ. ∆. Α.) Σε καµιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη αµόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο. 

Γ) η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές  (ΕΛ. ∆. Α.) Σε καµιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 

∆) Τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας και απαλλαγµένα από κάθε πρόσµιξη µε άλλα 

παρεµφερή υλικά. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από καύσιµα ώστε να ελέγχεται η 

ποιότητα και αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

 

Τόπος - τρόπος παράδοσης 

 

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, ανάλογα µε 

τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας 

να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίµων. 

Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη µπορεί να γίνεται και απ’ 

ευθείας από το πρατήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

Αντικείµενο προµήθειας - προϋπολογισµός. 

Συνολικά για το ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 34.000 34.959,35 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 75.609,76 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 26.000 31.707,31 

4 Ελαιολιπαντικά 1.225 8.130,08 

  ΣΥΝΟΛΟ 150.406,50 

  Φ.Π.Α. 23% 34.593,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 

 

Για το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 9.000 10.569,11 

2 Πετρέλαιο κίνησης 75.000 75.609,76 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 16.700 20.325,20 

4 Λάδι υδραυλικών 

συστηµάτων 

375 2.439,02 

5 Λάδι κινητήρα 562 3.658,54 

6 Λάδι οδοντωµάτων 125 813,01 

7 Λάδι λίπανσης επιφανειών & 

Ρουλεµάν (γράσο) 

38 406,50 

  ΣΥΝΟΛΟ 113.821,14 

  Φ.Π.Α. 23% 26.178,86 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.000,00 

 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Βενζίνη αµόλυβδη 9.300 11.382,11 

2 Ελαιολιπαντικά 125 813,01 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 



Για την Α’ θµια Σχολική Επιτροπή 

  

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

Για την Β’ θµια Σχολική Επιτροπή 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 12.500 12.195,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.195,12 

  Φ.Π.Α. 23% 2.804,88 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

 

Α / Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης 15.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 90.000,00 

3 Βενζίνη αµόλυβδη 26.00,00 

4 Βενζίνη super 1.000,00 

5 Λάδι υδραυλικών συστηµάτων 2.000,00 

6 Λάδι κινητήρων 4.500,00 

7 Λάδι οδοντωµάτων 1.000,00 

8 Λάδι λίπανσης επιφανειών & 

Ρουλεµάν (γράσο) 

500,00 

 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

  

  

  

  

 Περικλής Α. Μίγδος 

 


