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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη, την µε αριθµό 178/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. περί έγκρισης της υπ αριθµ 55/2013 

ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων στο τµήµα που την αφορά και ψήφιση της 

πίστωσης, την υπ αριθµ 48/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α/Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ αριθµ 55/2013 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών 

καυσίµων στο τµήµα που την αφορά και έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθµ 33/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Β/Θµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

υπ αριθµ 55/2013 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων στο τµήµα που την αφορά και 

έγκριση της πίστωσης, την µε αριθµό 2591/44563/23-10-2013 απόφαση ∆ηµάρχου περί 

έγκρισης εκτέλεσης της προµήθειας και κριτηρίου κατακύρωσης την υπ αριθµ 475/2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, διακηρύσσει ότι 

εκτίθεται σε πρόχειρο δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό και µε σφραγισµένες προσφορές, για την 

ανάδειξη µειοδότη της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης (πετρέλαιο κίνησης 

6.600 lt, βενζίνη αµόλυβδη 2.800 lt, πετρέλαιο θέρµανσης 44.382 lt)  προϋπολογισµού 

73.753,28 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  για την κάλυψη αναγκών της ∆.Ε.Υ.ΑΘ. της 

Α/ΘΜΙΑΣ και της Β/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου θέρµης για το χρονικό 

διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, που θα προκύψει από την παρούσα 

διακήρυξη, µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή που θα προκύψει απο τον 

επαναληπτικό διεθνή διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΘ και των 

Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου θέρµης που έχει προγραµµατισθεί για τις 28-11-2013 . 

 

Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε 

φορέα ως εξής: 
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 Όσον αφορά την ∆.Ε.Υ.Α.Θ. η συνολική προµήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α. του 

προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2013: 

 

1. ΚΑ 64.00.00.0000, τίτλος «Έξοδα κινήσεως µεταφορικών 

µέσων», ποσό 11.962,46 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)..  

2. ΚΑ 54.00.29.0023 τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 2.751,36 ευρώ 

 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, 

11,962,46 ευρώ + ΦΠΑ 23% = 14.713,82 µε ΦΠΑ . 

 

Το σύνολο της προµήθειας που αφορά την ∆.Ε.Υ.Α.Θ (14.713,82 ευρώ µε ΦΠΑ, Α΄ Οµάδα 

µελέτης 55/2013) έχει προβλεφθεί να χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του 

προϋπολογισµού που εγκρίθηκε για το οικονοµικό έτος 2013. 

 

• Όσον αφορά την Α΄ θµια Σχολική Επιτροπή η συνολική προµήθεια (29.519,73 ευρώ µε 

ΦΠΑ, Β΄Οµάδα µελέτης 55/2013) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής 

Επιτροπής.   

 

• Όσον αφορά την Β΄ θµια Σχολική Επιτροπή η συνολική προµήθεια (29.519,73 ευρώ µε 

ΦΠΑ, Γ΄Οµάδα µελέτης 55/2013) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής 

Επιτροπής.   

 

Άρθρο 1ο (Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού.  Λήψη Πληροφοριών - 

∆ηµοσίευση) 

 

1.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 07/11/2013 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών 13:30 και ώρα λήξης παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 

14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος της Ν Ραιδεστού, του ∆ήµου 

Θέρµης,, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης καταθέσουν τους σφραγισµένους φακέλους των προσφορών 

τους ή να τις αποστείλουν µε οποιοδήποτε µέσο, έως και την προηγούµενη του διαγωνισµού 

06/11/2013 ηµέρα Τετάρτη (ηµεροµηνία κατάθεσης  και παραλαβής απεσταλµένων  

προσφορών) και ώρα 15:00. Η κατάθεση  ή η αποστολή των προσφορών θα γίνει στο γραφείο 

προµηθειών του  ∆ήµου Θέρµης στη διεύθυνση 2ο χλµ οδού Θέρµης Τριαδίου  Ν. 

Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01. 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν µετά την προαναφερόµενη 

ηµεροµηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

1.2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την παραπάνω προµήθεια από 

τον υπάλληλο κ. Α. Κολοκυθά και τον κ. Κυριάκη Μιχαήλ  στα τηλέφωνο 2310-478029, 2310-

478027  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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1.3. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 

11389/23-3-93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 

νοµού Θεσσαλονίκης .Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί  και σε εµφανές σηµείο του 

∆ηµαρχείου της Θέρµης στο πίνακα ανακοινώσεων. 

Επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και η περίληψη της διακήρυξης και από το διαδίκτυο στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση:www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση – 

∆ιακηρύξεις)  

 

 

Άρθρο 2ο (Ισχύουσα νοµοθεσία) 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

α.- Η παρούσα διακήρυξη. 

β.- Ο ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» σε συνδυασµό µε τον ΕΚΠΟΤΑ 

γ.- Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 11389/93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185 Β΄/ 23-3-1993). 

δ.- Ο ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

ε.- Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 4 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 

240/12-12-2012 τεύχος Α, Ν 4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013) σύµφωνα µε την οποία η 

διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 

πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των 

∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής 

από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 

καταργείται. 

ζ.- Η αρ. Π1/84/1997 (Φ.Ε.Κ.319 Β') απόφαση υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία 

εξαιρέθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), των προµηθειών που 

πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών πετρελαίου κίνησης και 

θέρµανσης, βενζίνης αµόλυβδης, super και απλής και ελαίων λιπάνσεως. 

η. Ο ν 3852/2010 Πρόγραµµα  ΄΄Καλλικράτης΄΄ 

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα παραπάνω και υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζοµένου, τότε, όπως εξ’ άλλου και 

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα αναφερόµενα στα παραπάνω (β),(γ), (δ) και 

(ε). 

Αρµόδια για επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας 

προµήθειας, είναι τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 3ο (∆ικαιούµενοι συµµετοχής) 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 

β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

γ) Συνεταιρισµοί. 

δ) Ενώσεις προµηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 



 
 

 

4/15 

 

Όλοι οι ως άνω πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου 

αντικειµένου παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, και να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 

επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση. 

 

Άρθρο 4ο  (Συµβατικά στοιχεία) 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η παρούσα διακήρυξη. 

β) Η  συγγραφή των υποχρεώσεων & οι τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Η τεχνική έκθεση 

δ) Ο προϋπολογισµός της προµήθειας  

ε) Το φύλλο έκπτωσης καυσίµων του αναδόχου 

 

 

Άρθρο 5ο  (Φάκελος προσφοράς) 

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

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων σε αυτόν συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή 

µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 

γίνονται δεκτά. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρµόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, µέσα σε  

φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δυο αντίγραφα, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα: 

 

 

‘’ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Θ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

Αριθµός µελέτης 55/2013 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό’’. 

 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα υπάρχουν δύο (2) υποφάκελοι που θα φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου και θα περιέχουν: 

(α) Ο πρώτος υποφάκελος µε την επιπλέον ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο επόµενο άρθρο. Καλό είναι τα δικαιολογητικά να 

βρίσκονται µε τη σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, για ευκολότερο 

έλεγχο αυτών αλλά και προς αποφυγή απώλειάς τους. 

(β) Ο δεύτερος υποφάκελος την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου, ο οποίος θα 

είναι καλά σφραγισµένος και θα φέρει την επιπλέον ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 
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Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζοµένου συνταγµένη σε 

έντυπο της υπηρεσίας  επί ποινή αποκλεισµού για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη καυσίµων που 

ζητούνται µε την παρούσα  σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό: 

(β1) για το πετρέλαιο κίνησης , και το πετρέλαιο θέρµανσης  επί της µέσης τιµής χονδρικής 

πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το ηµερήσιο δελτίο τιµών 

χονδρικής πώλησης υγρών καυσίµων που εκδίδεται από τη ∆/νση Aνάπτυξης Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης ,Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού  την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων  . 

(β2) για την βενζίνη (αµόλυβδη) επί της µέσης λιανικής τιµής  έκαστου είδους βενζίνης 

όπως αυτή προκύπτει από το ηµερήσιο δελτίο τιµών λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων 

που εκδίδεται από τη ∆/νση Aνάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης ,Τµήµα Εµπορίου & 

Τουρισµού  την ηµέρα παράδοσής των καυσίµων  . 

Στην έκπτωση αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται 

όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του Φ.Π.Α.) για παράδοση των 

καυσίµων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω  

κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

  

 

Τέλος η οικονοµική προσφορά, καθώς και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (δηλώσεις) θα 

είναι σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον προσφέροντα. 

 

Άρθρο 6ο (Στοιχεία - δικαιολογητικά συµµετοχής - υποφάκελος Νο 1) 

Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 

αποκλεισµού: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 3.687,66 ευρώ η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα 

µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. τετράµηνη ισχύ το ελάχιστο  από την 

εποµένη της  διεξαγωγής του διαγωνισµού). 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες 

οµάδες της προµήθειας αλλά όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει 

αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 5% επί της  προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από 

την υπηρεσία δαπάνης, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει 

προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των 

κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στα Ελληνικά.  

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι  α),ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
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κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και β)ως προς τις φορολογικές υποχρεώσείς τους, κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται Ι) ότι ο προµηθευτής έλαβε γνώση των όρων 

της διακήρυξης και τους αποδέχεται και ΙΙ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ΙΙΙ). ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό 

συµβιβασµό, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των 

τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει καύσιµα κίνησης και θέρµανσης τον 

εκάστοτε φορέα ή φορείς της προµήθειας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται την υπ αριθµ 55/2013 

µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης και την παρούσα διακήρυξη. Στη 

δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών) όσον αφορά τα 

πετρέλαια και (β) το πρατήριο καυσίµων - που επί ποινή αποκλεισµού θα είναι εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου - από το οποίο τα δηµοτικά οχήµατα θα ανεφοδιάζονται µε υγρά 

καύσιµα. 

6. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του διυλιστηρίου, όπου 

θα παραχθούν τα προϊόντα, ή προκειµένου περί µεταπράτου, του νοµίµου εκπροσώπου της 

εταιρείας η οποία τον προµηθεύει προϊόντα, µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την 

εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο 

Θέρµης 

7. Θεωρηµένο αντίγραφο άδειας εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. 

8. Θεωρηµένο αντίγραφο άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων  

9. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax στον οποίο 

θα αποστέλλονται οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα των επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών. Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του 

αρµόδιου για την παραλαβή των αποστελλόµενων από την υπηρεσία εγγράφων µε 

τηλεοµοιοτυπία (fax). 

 

10. Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της 

οικονοµικής (τιµολόγιο) προσφοράς τις ζητούµενες από τον προϋπολογισµό της µελέτης 

περιγραφές ειδών και ποσοτήτων. 

 

 

Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των επιχειρήσεων που συµµετέχουν κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: 
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Για  τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό 

τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα 

ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων 

αυτή µε ταυτόχρονη προσκόµιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και 

υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου  στην οποία να αναγράφονται τα µέλη του 

∆ιοικητικού  Συµβουλίου και ότι  αυτό είναι σε ισχύ. 

 

Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή οποιαδήποτε 

άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την νοµιµότητα της εκπροσώπησης ή της  νόµιµης 

εξουσιοδότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της 

επιχείρησης. (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο πρωτοδικείο 

για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  από 

τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση  θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου  από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την 

ταυτότητα τους. 

 

Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την επίδειξη της 

ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  υποβάλλεται  µαζί µε την προσφορά 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα 

τους. 

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει 

να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν 

επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  

 

  

Προσοχή! 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, βάσει νοµολογίας του ΣΤΕ θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 

υπογραφής από τον δηλούντα, την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

 

 

Άρθρο 7ο (Χρόνος ισχύος προσφορών) 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την εποµένη 

της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 

διακήρυξη. 

 

Άρθρο 8ο (Πλήθος προσφορών – Μερικές προσφορές) 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει µόνο µία. ∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης 

προσφοράς µόνο για κάποια από τις οµάδες καυσίµων του προϋπολογισµού (µερική προσφορά) 

αλλά και για περισσότερες της µιας οµάδας καυσίµων του προϋπολογισµού (εντός του ιδίου 

εντύπου προσφοράς που θα καταθέσει)  

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας  προσφοράς εκ µέρους ενός 

διαγωνιζοµένου, η επιτροπή παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση 

των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση. 

 

Άρθρο 9ο  (Αντιπροσφορές) 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 10ο  (Εγγύηση συµµετοχής) 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόµενης 

αξίας της προµήθειας δηλαδή στο ποσό των 3.687,66 Ευρώ, όταν πρόκειται για προσφορά στο 

σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης και θα 

κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 

 

 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες 

οµάδες της προµήθειας αλλά όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει 

αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 5% επί της  προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από 

την υπηρεσία δαπάνης, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει 

προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

 

Επίσης θα πρέπει απαραίτητα η εγγυητική επιστολή συµµετοχής να συνοδεύεται µε Υπ 

δήλωση του συµµετέχοντα όπου θα αναφέρει, επί ποιας προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από 

την υπηρεσία δαπάνης οµάδας ή συνόλου οµάδων, κατατίθεται η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε και τον τύπο που περιβάλλεται, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα: 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.  

2  Τον εκδότη. 

3. Το ∆ήµο Θέρµης , προς τον οποίο απευθύνεται.  

4. Τον αριθµό της εγγύησης. 



 
 

 

9/15 

 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

7. Την παρούσα διακήρυξη και την ηµεροµηνία τον διαγωνισµού. 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαίρεσης και δίζησης. 

9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση τον ∆ήµου Θέρµης και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 

τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη (ήτοι τετράµηνη ισχύ). 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης. Το 

σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης . 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται 

µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 

 

Άρθρο 11ο (Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ανακήρυξη µειοδότη) 

 

Όταν η οριζόµενη παραπάνω ώρα λήξης επίδοσης προσφορών παρέλθει, ανακοινώνεται η 

λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του υποφακέλου µε 

τα δικαιολογητικά, µονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τον σφραγισµένο φάκελο 

της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ακολούθως ελέγχει τα δικαιολογητικά, ενώ 

συγχρόνως τα διαβάζει µεγαλοφωνως έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επί αυτού ο 

ίδιος µε εκείνον του κυρίως φακέλου αύξων αριθµός. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µε την παρουσία µόνο της αρµόδιας 

επιτροπής. 

Η Επιτροπή στην κατ’ ιδία αυτή συνεδρίαση αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές 

και ποιες απορρίπτονται, έχοντας υπόψη της την παρούσα διακήρυξη. 

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και η επιτροπή ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και 

για ποιους λόγους. 
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Στη συνέχεια οι σφραγισµένοι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, εκείνων που έγιναν 

δεκτοί στο διαγωνισµό, αποσφραγίζονται δηµόσια µε τον ίδιο όπως προηγούµενα τρόπο και 

ελέγχεται στη συνέχεια η κανονικότητα τους σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής. 

 

Έπειτα η επιτροπή ανακοινώνει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και κατακυρώνει το 

αποτέλεσµα στο διαγωνιζόµενο µε το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που 

κατατίθεται ως προσφορά, ανά οµάδα καυσίµων του προϋπολογισµού της µελέτης. 
 

∆ηλαδή: 

Για την οµάδα Α’ το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης, προκύπτει από την ακόλουθη 

σχέση: 

 

0,6669 * ΠΕ_1 + 0,3330 * ΠΕ_2  

όπου 

ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης  

ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη) 

 

 
Για τις οµάδες Β’  και Γ’ υπάρχει µόνο ένα είδος καυσίµου για το οποίο θα κατατίθεται ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό. 

 

Η κατακύρωση του αποτελέσµατος και η ανάθεση θα γίνει ανά οµάδα καυσίµων της µελέτης 

 

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, 

γίνεται κλήρωση µεταξύ τους. 

 

 

 

Άρθρο 12ο (Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης) 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας 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. 

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 

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 στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισµού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 

του αντίστοιχου σταδίου. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 

προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 13ο (Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή σύµβασης) 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

I. Το είδος. 

II. Τα ποσοστά έκπτωσης ανά τύπο καυσίµου. 

III. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα καύσιµα. 

IV. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

V. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα 

στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 

VI. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

και Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου εξαµήνου, 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. Εάν 

σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του προµηθευτή 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του 

Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ. 

Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α. 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 

Άρθρο 14ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης - Ρήτρες) 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας 

πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου 

µε το 10% του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

ii.  Τον εκδότη. 

iii.  Τον  φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί η σύµβαση, στον οποίο απευθύνεται. 

iv.  Τον αριθµό της εγγύησης. 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

vi. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
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vii. Τον αριθµό της απόφασης κατακύρωσης της προµήθειας και τα προς προµήθεια υλικά. 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της  διαιρέσεως και της  διζήσεως. 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του εκάστοτε φορέα και ότι θα 

καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

xi. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί δυο 

µήνες µετά την λήξη ισχύος της σύµβασης..  

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον 

οποίο κατετέθη. 

 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

i. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα καύσιµα που θα προµηθεύει τον εκάστοτε φορέα 

θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν 

σήµερα. 

ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (εντός 48 ωρών) προµήθεια υγρών καυσίµων όταν 

υποδεικνύεται σηµείο διαφορετικό από τις εγκαταστάσεις του προµηθευτή µετά την έγγραφη 

παραγγελία από µέρους του φορέα και αυθηµερόν όταν η παράδοση γίνεται στις εγκαταστάσεις 

αυτού. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και µετά από την έγκριση 

του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας από το ∆Σ του κάθε φορέα. 

 

Άρθρο 15ο (Ισχύς σύµβασης) 

Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της 

προµήθειας για συγκεκριµένη οµάδα καυσίµων του προϋπολογισµού και του φορέα για τον 

οποίο προορίζονται τα καύσιµα της συγκεκριµένης οµάδας καυσίµων του προϋπολογισµού. 

 Η σύµβαση θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της µε τον ανάδοχο, 

που θα προκύψει από την παρούσα µελέτη και τον σχετικό διαγωνισµό, µέχρι και την υπογραφή 

της σύµβασης µε τον προµηθευτή που θα προκύψει απο τον διεθνή διαγωνισµού προµήθειας 

καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΘ και των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου θέρµης που 

έχει προγραµµατισθεί για τις 28-11-2013. Ο φορέας της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση 

να εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες. ∆εν προβλέπεται υπέρβαση των ποσοτήτων ή του 

προϋπολογισµού της δαπάνης.  
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Άρθρο 16ο (Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές) 

Στη συµβατική αξία των καυσίµων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 

οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο σε κάθε φορέα ως εξής: 

 

Για τον ανάδοχο στην Α θµια και Β θµια Σχολική Επιτροπή: 

α) Φόρος εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 1%. 

β) Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10 % 

γ) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ  σε ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης πριν το ΦΠΑ και 

ταυτόχρονα επί αυτής της κράτησης οφείλεται τέλος χαρτοσήµου (ίσο µε το 2% της κράτησης 

Μ.Τ.Π.Υ.) και εισφορά υπέρ ΟΓΑ (ίση µε το 20% επί του χαρτοσήµου). 

δ) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις 

πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 46 του Ν.3801/2009).  

ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 

 

Για τον ανάδοχο στην ∆.Ε.Υ.ΑΘ 

α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10 % 

β) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις 

πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 46 του Ν.3801/2009).  

γ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 

 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων, αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 46 του Ν.3801/2009) υπολογίζεται περί τα 200,00€ (ανά δηµοσίευση), θα βαρύνει 

όπως αναφέρθηκε τους αναδόχους και θα επιµεριστεί, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του 

ενός, αναλογικά µε το ύψος του συµβατικού ποσού του καθενός αναδόχου. 

 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον εκάστοτε 

φορέα. 

 

Άρθρο 17ο ( Παράδοση & Παραλαβή καυσίµων) 

Τα καύσιµα θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου προµηθευτή ως 

ακολούθως: 

(17.01) Πετρέλαιο (Kίνησης) 
Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα υποδείξει ο ανάδοχος προµηθευτής  

  (17.02) Πετρέλαιο θέρµανσης  
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο κάθε φορέας της προµήθειας . 

(17.03) Βενζίνη (Aµόλυβδη ) 
Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα υποδείξει ο ανάδοχος προµηθευτής.  
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Μετά τον ανεφοδιασµό οιουδήποτε οχήµατος µε τον κατάλληλο τύπο καυσίµου, ο προµηθευτής 

θα προβαίνει στην έκδοση δελτίου αποστολής ή συνενωµένου τιµολογίου δελτίου αποστολής, 

στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον: 

α. η ηµεροµηνία. 

β. τα στοιχεία του πελάτη  

γ. ο τύπος καυσίµου.   

δ. η ποσότητα καυσίµου. 

ε. η τιµή πώλησης του καυσίµου ανά λίτρο κατά την ως άνω ηµεροµηνία. 

στ. ο αριθµός κυκλοφορίας του εκάστοτε δηµοτικού οχήµατος εφόσον πρόκειται για καύσιµα 

κίνησης. 

ζ. το ονοµατεπώνυµο του παραλήπτη, ήτοι του οδηγού του οχήµατος, ο οποίος και θα 

υπογράφει το σχετικό δελτίο ή τιµολόγιο δελτίο αποστολής για καύσιµα κίνησης και για το 

πετρέλαιο θέρµανσης το ονοµατεπώνυµο του επιβλέποντα την παράδοση του καυσίµου. 

 Τα καύσιµα θα παραλαµβάνονται από την προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό επιτροπή κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και πάντα µέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα της 

προµήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00. 

 

Άρθρο 18ο (Ποσότητες καυσίµων ανά είδος και Φορέα) 

 

Οι προς προµήθεια ποσότητες καυσίµων, του διαγωνισµού, ανά είδος και φορέα είναι οι εξής: 

 

Α΄ Οµάδα (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) 

 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.600 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 2.800 

 

Β΄ Οµάδα (Α θµια Σχολική Επιτροπή.) 

 

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  22.191 

 

Γ΄ Οµάδα (Β θµια Σχολική Επιτροπή.) 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  22.191 

 

 

Άρθρο 19ο (Πληρωµές) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει για την εκάστοτε προµήθεια προς τον κάθε φορέα 

της προµήθειας, µαζί µε το τιµολόγιο πώλησης τα ακόλουθα 
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(19.01) Αποδεικτικό έγγραφο - σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από τον ίδιο - του δελτίου 

µέσων τιµών χονδρικής πώλησης της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου του Τουρισµού της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας , που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης πετρελαίου 

κινήσεως  και πετρελαίου θέρµανσης στις  εγκαταστάσεις των φορέων της προµήθειας. 

(19.02) Τα δελτία αποστολής που αφορούν σε προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης ανά µήνα. 

Η πληρωµή των καυσίµων θα γίνεται σε Ευρώ ύστερα από προσκόµιση τιµολογίου και των 

αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προµηθευτού. 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή και 

τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τµηµατικής παράδοσης και κατόπιν προσκόµισης 

του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου ή τιµολογίου-δελτίου αποστολής) που θα 

εκδίδεται στα στοιχεία του εκάστοτε φορέα της προµήθειας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

σχετική 55/2013 µελέτη της Οικ. Υπηρεσίας του ∆ήµου (είδος καυσίµου, ποσότητες κλπ) και 

των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η εξόφληση της 

δαπάνης θα γίνεται εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το 

λογιστήριο του κάθε φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και 

εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36, παρ. 6). 

 

Άρθρο 20ο (Χορήγηση προκαταβολής) 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 21ο (Χρόνος παράδοσης) 

Από τον ∆ήµο είναι επιθυµητή η παράδοση των καυσίµων ως εξής: 

Η προµήθεια υγρών καυσίµων εντός 48 ωρών όταν υποδεικνύεται σηµείο διαφορετικό 

από τις εγκαταστάσεις του προµηθευτή µετά την έγγραφη παραγγελία από µέρους του 

εκάστοτε φορέα και αυθηµερόν όταν η παράδοση γίνεται στις εγκαταστάσεις αυτού. 

 

Άρθρο 22ο (Γενικά)  

Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

παρούσης διακήρυξης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την  αρ. 475/2013  απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

  

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης 

 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος 


