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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ: 10/2012 

 
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας 

 
Προκηρύσσει µειοδοτικό διαγωνισµό  για την προµήθεια «Καυσίµων  (πετρελαίου 
θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αµόλυβδης) και ελαιοπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2013» µε σφραγισµένες προσφορές 
και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες 
στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το εβδοµαδιαίο 
δελτίο τιµών που εκδίδεται από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νση Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων έτους 
2013, θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, 
αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. 
� Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠ 
ΟΤΑ)».  

� Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ Α’19) ’’Περί Προµηθειών δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων’’, 

� Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

� την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005. 

� Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

� Του Ν 3536/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης. (ΦΕΚ 42/Α/23-02-2007) 

� Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

� Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις». 

� Της απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο 
κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 



� Της απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη 
βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

� Της απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και 
µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 236.775,00 Ευρώ εκ των 
οποίων τα 192.500,00 για την αξία της προµήθειας και 44.275,00 για Φ.Π.Α. 
23% και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου Κόνιτσας και πιο συγκεκριµένα 
από τον προϋπολογισµό του έτους 2013 βαρύνοντας συγκεκριµένους κωδικούς 
αριθµούς πίστωσης. 

Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και 
τέλη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Τα υπό προµήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για 
ολόκληρο το ∆ήµο Κόνιτσας : 
 

ΓΕΝΙΚΟ 
   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα σε λίτρα Τιµή Μονάδος Αξία Προµήθειας 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης 28.461,32 1,30 36.999,72 

2. Πετρέλαιο κίνησης 87.500,00 1,50 131.250,00 

3. Βενζίνη Aµόλυβδη 4.198,99 1,70 7.138,28 

4. Ελαιολιπαντικά  2.760,00 6,20 17.112,00 

ΣΥΝΟΛΟ 192.500,00 

ΦΠΑ 23% 44.275,00 

ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 236.775,00 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια ανά ∆ηµοτική ενότητα, στην οποία θα γίνεται η 
παράδοση των καυσίµων, έχει ως εξής:  

Α. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κόνιτσας: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα σε λίτρα Τιµή Μονάδος Αξία Προµήθειας 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης 25.961,31 1,30 33.749,70 

2. Πετρέλαιο κίνησης 85.500,00 1,50 128.250,00 

3. Βενζίνη Αµόλυβδη 4.198,82 1,70 7.137,99 

4. Ελαιολιπαντικά  2.760,00 6,20 17.112,00 

ΣΥΝΟΛΟ 186.249,69 

ΦΠΑ 23% 42.837,43 

ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 229.087,12 

 
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της 

δηµοτικής ενότητας Κόνιτσας. 

 

 

 



Β. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Μαστοροχωρίων: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα σε λίτρα Τιµή Μονάδος Αξία Προµήθειας 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης 1.000,00 1,30 1.300,00 

2. Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00 1,50 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.800,00 

ΦΠΑ 23% 644,00 

ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 3.444,00 

 
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της 

δηµοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. 

Γ . Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Αετοµηλίτσας: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα σε λίτρα Τιµή Μονάδος Αξία Προµήθειας 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης 300,00 1,30 390,00 

ΣΥΝΟΛΟ 390,00 

ΦΠΑ 23% 89,70 

ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 479,70 

 
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της 

δηµοτικής ενότητας Αετοµηλίτσας. 

∆. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιστράτου: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα σε λίτρα Τιµή Μονάδος Αξία Προµήθειας 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης 700,00 1,30 910,00 

2. Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00 1,50 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.410,00 

ΦΠΑ 23% 554,30 

ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 2.964,30 

 
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της 

δηµοτικής ενότητας ∆ιστράτου. 

Ε. Για τη ∆ηµοτική Ενότητα Φούρκας: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα σε λίτρα Τιµή Μονάδος Αξία Προµήθειας 

1. Πετρέλαιο θέρµανσης 500,01 1,30 650,01 

ΣΥΝΟΛΟ 650,01 

ΦΠΑ 23% 149,50 

ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 799,51 

 
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της 

δηµοτικής ενότητας  Φούρκας. 
 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 

προσφορά για όλα τα ανωτέρω προς προµήθεια  είδη  του προϋπολογισµού για όλες τις 
δηµοτικές ενότητες. 



Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων της κάθε 
δηµοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του 

∆ήµου Κόνιτσας πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια.(όπως ο συνηµµένος πίνακας προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της παρούσης) 

Επίσης: 
� Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις 

από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε 
πετρέλαιο θέρµανσης.  

� Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α) 
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Κόνιτσας διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από 

τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές στο Γενικό χηµείο του Κράτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ήµο Κόνιτσας (∆ηµαρχείο, γραφείο –5-), 
από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού στις 11 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 
2013, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 11:00  (ώρα λήξης παράδοσης 
των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής παραλαβής προσφορών σύµφωνα µε τον 
(ΕΚΠΟΤΑ). 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις προµηθευτών 
που έχουν την έδρα τους στον ∆ήµο Κόνιτσας ή πλησίον των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Κόνιτσας και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

  Κάθε διαγωνιζόµενος που θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να αποδεικνύει 
την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο σύµφωνα µε τους όρους που 
καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. (Άρθρο 7 παρ. 1 
της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης). 
   
Επίσης πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά: 
 
� Εγγυητική επιστολή  συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
� Σφραγισµένο φάκελο µε την κυρίως προσφορά. 
� ∆ηµοτική ενηµερότητα για όσους εδρεύουν στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου 

Κόνιτσας. 
 
 



α) Οι Έλληνες πολίτες: 
 
1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

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

3)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνουν όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν 
εισφορές.  

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 (ασφαλιστική ενηµερότητα) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενηµερότητα) κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης.  

5)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (4) και (5) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

 
β) Οι αλλοδαποί: 
 
1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου. 

3)  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 των εδαφίων (α) και (β) εκτός του 

αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 
 
1)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (4) και (5) 
του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου. 

 
 
 



ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
1)  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση. 
2)  Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα 
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. 

 Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά τη υποβολή της προσφοράς 
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 

  Εκτός των προαναφερθέντων, οι συµµετέχοντες καλούνται να προσκοµίσουν, τα 
παρακάτω έγγραφα, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η 
επαγγελµατική αξιοπιστία τους η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 
κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους: 

1)  Υπεύθυνη δήλωση για τους τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της 
επιχείρησης.  

2)  Υπεύθυνη δήλωση εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του 
δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤ.Α) 
3)Υπεύθυνη δήλωση εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

4)  Υπεύθυνη δήλωση για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 
συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του 
δηµοσίου τοµέα. 

5)  Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η 
επιχειρηµατική δοµή της (µορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας κ.λ.π) και οι 
εµπορικές της επιδόσεις.  

6)  Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα από δύο (2) τουλάχιστον τράπεζες που να 
πιστοποιούν το πιστοδοτικό όριο, την καλή συναλλαγµατική τάξη και την 
δανειοδοτική ικανότητα της επιχείρησης, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού 
της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης κατά τις οικονοµικές χρήσεις των τριών τελευταίων ετών. 

7)  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των όρων αυτής της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως.  

  Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν συνηµµένα, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 

   Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. 
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 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. 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα 
αντίγραφα. Η µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί 



λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 
Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση  του  ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου της εταιρείας αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία.  
Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και 
τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1.  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 
του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 
9.625,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας καταθέσει προσφορά µόνο για καύσιµα ή 
µόνο για λιπαντικά τότε η εγγυητική θα έχει ποσοστό 5%  της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης µόνο του είδους του οποίου προσφέρει.  
2.  Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για 60 ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
3.  Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό 
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει κατά το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα. 
4.  Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να αναφέρει απαραίτητα τα ακόλουθα:  
� Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
� Τον εκδότη. 
� Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται. 
� Τον αριθµό της εγγύησης. 
� Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
� Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
� Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού 
5.  Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως και 
έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την 
ειδοποίησή του, υπέρ του ∆ήµου Κόνιτσας, το ποσόν της εγγύησης (µέρος ή σύνολο). 
6. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της 
µετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας µας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
7. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο   

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
1.  Με ποινή να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε φάκελο 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου Κόνιτσας 
γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της προµήθειας 
δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

και η εγγύηση συµµετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου Κόνιτσας 



γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της προµήθειας 
δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
2. Επίσης εντός του φακέλου µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετείται 
ξεχωριστός φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου τοποθετούνται τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς της προµήθειας, µε πληροφορίες για τον τρόπο 
εκτέλεσής της, καθώς και περιγραφή της υποδοµής της εταιρείας ή του πρατηρίου 
καυσίµων. 
3.  Προσφορά για µέρος της ποσότητας των ειδών που περιγράφονται στην 
παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4.  Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 
5.  Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο   
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1.  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής 
του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στον ∆ήµο Κόνιτσας 
εγγράφως ως εξής: 
 
α. Κατά της διακήρυξης, του διαγωνισµού: 
 

Εντός του µισού του χρονικού διαστήµατος από την γνωστοποίηση της 
διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες αποστολής ή παραλαβής της 
πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του 
διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε 
δική τους φροντίδα. 
  
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού  ή της συµµετοχής 
σε αυτόν. 

 
1.  Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη 
ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή 
η οποία τελικά αποφασίζει. 
2.  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 



3.  Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. 
Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν 
λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη 
αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
Επίσης σηµειώνουµε ότι γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδροµικώς εφόσον έχουν 
κατατεθεί και πρωτοκολληθεί από την υπηρεσία του ∆ήµου µέχρι την προηγούµενη 
εργάσιµη του ∆ιαγωνισµού. 
2.   Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής 
συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου µε την ένδειξη 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο 
πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την 
οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων 
αριθµός του συµµετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής.  

Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν 
προσφορά σε πρακτικό. 

3.  Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση 
συνεχίζεται µυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει γι' αυτούς που θα αποκλεισθούν. 
4.    Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και ανακοινώνονται 
τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους.  
5.  Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζοµένων 
γίνεται πρώτα το άνοιγµα των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονοµικών προσφορών. 
Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον εκ των συµµετεχόντων λόγω 
ελλειπών στοιχείων ή τεχνικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας. 
6.  Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και σε 
διαφορετική ηµέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών και γράφονται οι τιµές στο πρακτικό του διαγωνισµού ανακοινούµενες 
µεγαλόφωνα. 
7.  Η Οικονοµική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό αν 
κατά την  κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του ∆ήµου.  
8.  Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
9.  Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου 
Κόνιτσας και σε χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα 
(10) ηµερών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε 
αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/80 
κυρώσεις. 
10. Ο Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που 
πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κόνιτσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο   

ΤΙΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1.  Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και θα 
δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ και είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
2.  Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος 



βαρύνεται µε κράτηση υπέρ ΤΑ∆ΚΥ σε ποσοστό 2% επί της συνολικής συµβατικής 
αξίας (χωρίς ΦΠΑ), φόρο εισοδήµατος, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα 
ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
3.  Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε τη δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης στον τύπο. 
 

ΆΡΘΡΟ 13Ο  
 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
1.  Πριν από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
2. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 7 
της παρούσας όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
3.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο   
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. 

 
ΆΡΘΡΟ 15Ο  

 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά, στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ∆ήµου Κόνιτσας ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής.  

Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και 
ελαιολιπαντικά  καθώς και τροφοδοσία των δηµοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων µε 
πετρέλαιο θέρµανσης,  θα γίνεται εντός των ∆ιοικητικών ορίων της κάθε δηµοτικής 
ενότητας του ∆ήµου Κόνιτσας, ανάλογα µε την γεωγραφική ενότητα όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο άρθρο -2- της παρούσας. Συγκεκριµένα: 

Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή εντολή από το ∆ήµο Κόνιτσας. 
Ο ∆ήµος Κόνιτσας 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 Κόνιτσας µε την παραγγελθείσα ποσότητα των 
καυσίµων.  
 

ΆΡΘΡΟ 16Ο   

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος, κατόπιν της υποβολής αναλόγων τιµολογίων και της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
 

ΆΡΘΡΟ 17Ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα συµβατικά στοιχεία της ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα 
παρακάτω:  
Α. Το συµφωνητικό 
Β. Η παρούσα διακήρυξη 
Γ. Η οικονοµική προσφορά 
∆. Η συνολική προσφορά του αναδόχου µε όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία. 
 



ΆΡΘΡΟ 18Ο 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

Η ποσότητα προµήθειας µπορεί να αυξηθεί κατά 30% και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα 
της προµήθειας µπορεί να µειωθεί κατά 30% 
 

ΆΡΘΡΟ 19Ο  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 01-01-2013 έως 31-12-2013 και τίθεται 

εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. 
 

ΆΡΘΡΟ 20Ο  
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η 

σχετική νοµοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο -1- της παρούσης. 
 

ΆΡΘΡΟΝ 21ΟΝ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

 
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί όπως προβλέπεται στην ελληνική  

νοµοθεσία. 
Θα δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ σε δύο ηµερήσιες Εφηµερίδες του Νοµού αλλά και σε 

µία οικονοµική των Αθηνών για τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την ∆ιεξαγωγή του 
διαγωνισµού επικαλούµενοι το άρθρο 10 του 11389/93  
 

 
Ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας 

 
 
 
 

Γαργάλας Παναγιώτης 


