
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
 
 

Ο ∆ήµαρχος Στυλίδας 
 

 Προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρµανσης του ∆ήµου για την περίοδο 1/1/2014 έως 
31/12/2014 και αναλυτικά: 

 

α) Βενζίνη αµόλυβδη  9.074,41 λίτρα, 

β) Πετρέλαιο Θέρµανσης 10.077,519  λίτρα, 

γ) Πετρέλαιο κίνησης 129.735,53 λίτρα  

δ) Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 20W50  500,00 λίτρα  

ε) Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 15W40  334,71 λίτρα  

            στ) Βαλβολίνες EΡ 80W90    139,231 λίτρα 

ζ) Βαλβολίνες αυτόµατων κιβωτίων DEXRON III   260,77 λίτρα  

η) Λιπαντικά βενζινοκινητήρων 15W40  50,00 λίτρα 

θ) Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωµάτων  ISO 68   1.300,00 λίτρα 

             ι) Λιπαντικά υδραυλικών κυκλωµάτων  ISO 46  1.000,00 λίτρα 

κ) Γράσο βάσεως λιθίου µε πρόσθετα υψηλής πίεσης NLGL (EΡ2) 100,00 Kgr 

  
                                µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: 1) Για τα 
καύσιµα, αυτό της χαµηλότερης τιµής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη 
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά τιµή λιανικής πώλησης του είδους τη µέρα της παράδοσής 
του) και 2) Για τα λιπαντικά  η χαµηλότερη τιµή που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την 
κατά είδος προβλεπόµενη ενδεικτική τιµή της τεχνικής έκθεσης – προϋπολογισµού της 
προµήθειας .  
   
ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η προµήθεια διέπονται από τις διατάξεις 
του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)(απόφαση Υπ. Εσωτ. Αρ. 11389/8-3-93 
ΦΕΚ 185 Β΄) των λοιπών νόµων, διαταγµάτων και εγκυκλίων που ισχύουν. 
 Τα συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού είναι κατά σειράν ισχύος  τα εξής: 

1. Η παρούσα διακήρυξη η οποία επέχει θέση και Συγγραφής Υποχρεώσεων 
2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Η προσφορά του αναδόχου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1/2014 ΕΩΣ 

31/12/2014 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  188.617,89 € 
Φ.Π.Α.: 43.382,11 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 232.000,00 € 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:          15122 / 04 – 10 - 2013 



  
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 Η συνολική δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 232.000,00 
Ευρώ από τα οποία   188.617,89 Ευρώ αφορούν στην αξία των υπό προµήθεια ειδών και 
43.382,11 Ευρώ σε Φ.Π.Α. 23%.  
           Αναλυτικότερα: 
           Από την παραπάνω συνολική δαπάνη, ποσό 209.500,00 Ευρώ αφορά την δαπάνη των 
υγρών καυσίµων και πετρελαίου θέρµανσης από τα οποία 170.325,20 Ευρώ αφορούν στην αξία 
των υπό προµήθεια ειδών  και 39.174,80 Ευρώ σε Φ.Π.Α. 23%.  
           Επίσης από την παραπάνω συνολική δαπάνη, ποσό 22.500,00 Ευρώ αφορά την δαπάνη 
των λιπαντικών από τα οποία 18.292,68 Ευρώ αφορούν στην αξία των υπό προµήθεια ειδών  και 
4.207,32 Ευρώ σε Φ.Π.Α. 23%.  
           Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου µε πρόβλεψη στον 
προϋπολογισµό του 2014 βαρύνοντας συγκεκριµένους κωδικούς, Κ.Α. πίστωσης µε τίτλο 
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων» (20.6641, 25.6641, 
30.6641, 70.6641), <<Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό>>(10.6643, 
15.6643.0001), <<Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες>> 35.6644 
           Οι συµµετέχοντες  µπορούν να υποβάλλουν προσφορά  είτε µόνο για το ένα είδος (υγρά 
καύσιµα και πετρέλαιο θέρµανσης) είτε µόνο για το άλλο είδος (λιπαντικά) ή και για όλα τα είδη 
(υγρά καύσιµα, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρµανσης). 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Ελευθερίου 
Βενιζέλου & Θερµοπυλών στη Στυλίδα από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την  19η Νοεµβρίου του 
έτους 2013 ηµέρα Τρίτη  και από ώρα 10:30 έως ώρα 11:00 (ώρα λήξης παράδοσης των 
προσφορών). 
      Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κριθεί άγονος ή ασύµφορος , θα 
επαναληφθεί την 26η Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 έως ώρα 11:00 
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στον ίδιο τόπο. 
           Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ,  σε δύο 
οικονοµικές εφηµερίδες, στο τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
καθώς και σε δύο ηµερήσιες και µια εβδοµαδιαία  εφηµερίδες του Νοµού σύµφωνα µε το 
Ν.3548/2007.Επίσης περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ήµου και θα αποσταλεί σε επιµελητήρια και λοιπούς φορείς Προσφορές που κατατίθενται µετά 
την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 Για την ανωτέρω προµήθεια , δεκτοί στον διαγωνισµό γίνονται όλα τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών (που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά ) που ασκούν νόµιµα δραστηριότητα σχετικά µε το αντικείµενο  του διαγωνισµού 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή µε ιδία παρουσία ή µε εκπρόσωπό τους, κάτοχοι Άδειας Εµπορίας 
Αργού Πετρελαίου (άρθρο 6 Ν.3054/2002 Οργάνωση αγοράς πετρελαιοειδών και οι νόµιµοι 
αντιπρόσωποι τους.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι τα παρακάτω: 
 

I. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
II. Άδεια Εµπορίας αργού πετρελαίου ή αποδεικτικό νόµιµης εκπροσώπησης. 

III. Πιστοποιητικό  του οικείου Επιµελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζόµενου σ’ 
αυτό 

IV. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί ενηµερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

V. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί ενηµερότητας ως προς τις φορολογικές  
υποχρεώσεις τους. 



VI. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά (υποβάλλεται σε δήλωση του 
Ν.1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρία ο εκπρόσωπος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας 
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού όπου να φαίνεται ο δεσµεύων 
την εταιρία  ) 

VII. ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

VIII. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου , από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε ποινή που 
συνεπάγεται τις επιπτώσεις των άρθρων 59 και εποµένων του Ποινικού Κώδικα. 

IX. 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. 

X. Όµοιο µε το παραπάνω πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό 
διαδικασία έναρξης των παραπάνω. 

 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα αντίγραφα. 
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού 
του συµµετέχοντος.    
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης µε Φ.Π.Α.  και ορίζεται για τα 
καύσιµα  στο ποσό των  10.475,00 € ,  για τα λιπαντικά στο ποσό των 1.125,00 € και συνολικά 
για τα καύσιµα και τα  λιπαντικά στο ποσό των 11.600,00 €    
6.2 Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για 60 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
6.3  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 
6.4 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα : ηµεροµηνία 
έκδοσης , τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στον ∆ήµο Στυλίδας, τον αριθµό της εγγύησης , το 
ποσό που καλύπτει και την επωνυµία του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
6.5  Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και 
ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την 
υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ειδοποίηση του , υπέρ του 
∆ήµου , το ποσό της εγγύησης (µέρος ή σύνολο) 
6.6  Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της µετά από απλό 
έγγραφο της υπηρεσίας το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
6.7 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
7.1  Με την ποινή να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα ,  µέσα 
σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
β)Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου 
γ)Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της προµήθειας 
δ)Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε)Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εγγύηση 
συµµετοχής. Αυτός ο φάκελος πρέπει να φέρει τις εξής ενδείξεις:  
α)∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε κεφαλαία γράµµατα 
β)Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου 



γ)Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της προµήθειας 
δ)Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε)Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 

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 εκτέλεσης της καθώς και περιγραφή 
της υποδοµής της εταιρίας ή του πρατηρίου καυσίµων. 
7.2  Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί µε κάποιους όρους της διακήρυξης πρέπει στην 
προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους 
όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. 
7.3 Προσφορά για µέρος της ποσότητας των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7.4 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται 
7.5 Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες , 
προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
8.2  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
8.3  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από 
την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για διάστηµα δύο µηνών. Μετά την λήξη του παραπάνω 
ανώτατου ορίου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
9.1  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 
συµµετοχής κάποιου σε αυτόν , υποβάλλονται στον ∆ήµο εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
Εντός του µισού χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση 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 διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν τον διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα. 
β. Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν  µόνο από 
συµµετέχοντα στον 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 επόµενη 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 γνωµοδότηση της 
στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
9.3  Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 
τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
10.1  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 την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
και µετά την ώρα αυτή. 
10.2  Μετά την 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. Στην συνέχεια η επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 
10.3  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 αποκλειστούν. 
10.4   Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και ανακοινώνονται τα 
ονόµατα όσων αποκλείστηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. 
10.5  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 την 
δυνατότητα να  αποκλείσει κάποιον από τους συµµετέχοντες λόγω ελλιπών στοιχείων ή τεχνικών 
στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
10.6  Κατά την συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετική µέρα 
και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών και γράφονται οι 
τιµές στο πρακτικό του διαγωνισµού ανακοινούµενες µεγαλόφωνα. 
10.7  Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό αν κατά την 
κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
10.8  Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
10.9  Ο ανάδοχος που θα προκύψει καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου και σε χρόνο 
όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και όχι 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 αν δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι΄ αυτόν οι 
προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/80 κυρώσεις. 
10.10  Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθηµερόν στο  πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΙΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
11.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 1) Για 
τα καύσιµα, αυτό της χαµηλότερης τιµής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη 
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά τιµή λιανικής πώλησης του είδους τη µέρα της παράδοσής 
του) και 2) Για τα λιπαντικά  η χαµηλότερη τιµή που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την 
κατά είδος προβλεπόµενη ενδεικτική τιµή της τεχνικής έκθεσης – προϋπολογισµού της 
προµήθειας.  
11.2 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε  τις 
κάθε φορά προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
12.1 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. 
12.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 6 της παρούσας 
όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
12.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από  την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 



Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, 
κατόπιν της υποβολής των αναλόγων τιµολογίων και της σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής από 
την αρµόδια επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του 
Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)(απόφαση Υπ. Εσωτ. Αρ. 11389/8-3-93 ΦΕΚ 
185 Β΄) των λοιπών νόµων, διαταγµάτων και εγκυκλίων που ισχύουν. 
Τα συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού είναι τα εξής: 

I. Η παρούσα διακήρυξη η οποία επέχει θέση και Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
II. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

III. Η προσφορά του αναδόχου 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2014 και τίθεται σε ισχύ 
κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων και λιπαντικών και πετρελαίου θέρµανσης θα  
γίνεται περιοδικά και µέχρι την 31/12/2014 ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας 
και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήµου. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 
εφοδιάσει  το δήµο µε την προαναγγελθείσα ποσότητα καυσίµων και λιπαντικών.            
Λόγω ελλείψεως χώρου αποθήκευσης καυσίµων, η τµηµατική παράδοση των καυσίµων θα 
γίνεται σε πρατήριο που θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού δήµου 
Στυλίδας. 
 
  
 

            
 ΣΤΥΛΙ∆Α  04/10/2013 
 
    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

                                                           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 


