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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

ΘΕΜΑ: Γηελέξγεηα Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «Καπζίκσλ Κίλεζεο θαη Ληπαληηθψλ» 
 
 

Ο  Αληηδήκαξρνο Καιπκλίσλ 

έρνληαο ππ’ φςηλ  

 

1. Σηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209  ηνπ N. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 157 Ν. 4281/2014. 

2. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο Κ.Α.Δ. 10.6641, 

20.6641.0001, 20.6641.0002, 30.6641, 35.6641, 70.6641.0001, 70.6641.0002, 70.6641.0003, 

70.6641.0004, 15.664 έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.  

3. Σο κε αξηζ. Πξση.: 24257/03-11-2014 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ ζην ΚΗΜΓ κε ΑΓΑΜ 

14REQ002379618 

4. Σηο Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ κε Αξηζκνχο Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/120/2014, 

Α/119/2014, Α/118/2014, Α/235/2014, Α/225/2014, Α/85/2014, Α/84/2014, Α/226/2014, Α/83/2014, 

Α/82/2014, Α/227/2014, Α/81/2014, Α/80/2014, Α/415/2014,  

5. Σελ έγθξηζε ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ΑΓΑΜ 14REQ002404955 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο  Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02. 

9.  Σελ ππ’ Αξηζκ. 68/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
 

 Κάισκλος, 17/11/2014 
Αρηζ. Πρωη.: 25213 

 
  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο 
Πιεξνθ. : Μ. Μπαϊράκες 
Σειέθσλν: 22430-59 169 
           fax: 22430-28440 
 

       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Καπζίκσλ Κίλεζεο θαη 
Ληπαληηθψλ»  
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10. Σελ ππ’ Αξηζκ. 6/2014 Μειέηε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα       “ 

Καπζίκσλ Κίλεζεο θαη Ληπαληηθψλ” . 

11. Σελ ππ’ αξηζ. 195/2014 Απφθαζε ηνπ Γ/ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε Πξνκήζεηα.  

12. Σελ ππ’ Αξηζκ. 336/2014 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ηεο δαπάλεο πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηελ δηάζεζε ηεο πίζησζεο θαη 

θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αληηδήκαξρν θ Ισάλλε Γαιηκηηάθε. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι   

Αλνηθηφ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα Καπζίκσλ – ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ειαηνηξηβείνπ γηα ην έηνο 2014 πξνυπνινγηζκνχ 59.437,00 € πιένλ 16% ην Φ.Π.Α. 
α) κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ζην Ν. 
Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο γηα ηα θαχζηκα θαη β) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
γηα ηα ιηπαληηθά. 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαία 
ππνρξεσηηθήο γηα ην Γήκν δεκνζίεπζεο, πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
Ιζρχνπζεο Γηαηάμεηο 

α . Η Τ.Α.  11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» άξζξν 23 παξαγ. 4, 5 & 6 θαη ησλ εξκελεπηηθψλ 
εγθπθιίσλ 27/93  &  53/93 πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. 
β. Π1/6852/5-12-2001  ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
γ. Κ.ΤΑ. 27319/18-7-2002 ΦΔΚ Β’ /945/24-7-2002 
δ. Ο Ν. 2286 / 95 γηα «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»  
ε) Ν.2503/97 Ν.4281/2014 
ζη. Οη Π1/5531/19-11-2001,  Π1/7445/22-1-2002 θαη Π1/7446/14-1-2002 εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο. 
δ. ηελ αξηζ.32346/7-8-2002 εγθχθιην 17 (νξζή επαλάιεςε) ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 
ε.Π1/542/03, Π1/1026/03,Π1/1303/03 θαη Π11908/2003 απνθάζεηο ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο. 
ζ. ην Αξηζ. πξση.7875/13-03-2006 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Γ/λζε Σερλ. Τπεξ. Σκήκα Η/Μ πεξί πξνέγθξηζεο 
πξνκεζεηψλ έηνπο 2006 
η. ηελ αξηζ. Π1/1045/2006 απφθαζε εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π.Π. έηνπο 2006 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
ηα. N 3463/2006  κε ηίηιν  «Νένο  Γεκνηηθφο  & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο». 
Ιβ. ην Π.Γ. 60/2007 
ηγ. εγθχθιηνο  αξ. 17/20-7-98 
ηδ. αξηζ. Α-ΟΙΚ23013/1911/14-04-06 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
ηε. Ν.3463/2006 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 
Ιδ. Σελ ππ’ αξηζ. 2/2007 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
ηε. Σελ 12-12-2012 (ΦΔΚ 240 Α) Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 4.111/2013 
(ΦΔΚ 18Α). 
ηζ. Σελ Τπ.  3- 26/3/2013 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.ΓΑ 
θ. Κάζε άιιε ζρεηηθή κε ηηο πξνκήζεηεο δηάηαμε, Νφκνο, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπνπξγηθή Απφθαζε Δγθχθιην 
θ.η.ι. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

πκβαηηθά ηνηρεία 
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ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α. Σν ζπκθσλεηηθφ ηεο πξνκήζεηαο. 
β. Η Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 
γ. Η Σερληθή Έθζεζε ηεο κειέηεο. 
δ. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
ε.H πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνκήζεηαο 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   59.437,00 €  πιένλ 16% ην Φ.Π.Α. θαη ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Υξφλνο θαη Σφπνο πνπ ζα γίλεη ν Γηαγσληζκφο 
 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν θαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή επηηξνπή ηελ  15-12-2014  
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 έσο 11:00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
Γεθηνί  ζηνλ Γηαγσληζκφ 

 
ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη  δεθηνί : 

1. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο  
2. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 
3. πλεηαηξηζκνί 
4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 

 
ΑΡΘΡΟ 6ν 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ 
 

Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη  (ζε δχν αληίγξαθα) επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ: 

 
1. ΟΙ  ΔΛΛΗΝΔ  ΠΟΛΙΣΔ 
 
α.  Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 1.188,74€ (ρίιηα εθαηφ νγδφληα νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα ηέζζεξα 

ιεπηά) ίζε πξνο ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Π.Α ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014 
ηζρχνπζα έσο ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο – δηαγσληδφκελνο θαηαζέζεη 
πξνζθνξά κέξνπο ησλ εηδψλ ηφηε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα ηζνχηαη κε ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο 
Φ.Π.Α.) ηεο δηαθήξπμεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

γ.  Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη απφ αξκφδηα αξρή φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ . ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαγξάθσλ γ θαη δ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη . 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή  δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη 
επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
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ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή 
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ζη. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
 
2.   ΟΙ    ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ 
 

Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο. Γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ, 
ηζρχεη ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνχ. 
 
3.  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ  Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ 
 

Όια ηα αλσηέξσ 
Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 
-θπζηθά πξφζσπα 
-νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 
-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ 
-Πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. 
-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
 
4.  ΟΙ  ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 
 
α.  Δγγπεηηθή επηζηνιή σο αλσηέξσ. 
β.  Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ σο παξάγξαθνο γ θαη δ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 
 
5. ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ  (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 
 
α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ  θαη 

επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ ΜΜΔ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%  
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα. 

 
6. Δθ’ φζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ βεβαίσζε 

εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή 
ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.  
 

Εθηός ηωλ αλωηέρω θαηά περίπηωζε, οη ζσκκεηέτοληες οθείιοσλ λα προζθοκίζοσλ ηα 
θαηωηέρω : 
 
α. Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

δηαηάμεσλ  θαη λφκσλ θαη  ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ φξν δελ απνδέρεηαη. 
β. Γήισζε γηα ηνλ ηφπν ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 
δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηελ 15-12-2014 θαη 
ψξα απφ 10:00 έσο 11:00 

Δπίζεο δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή δη’ άιινπ ηξφπνπ κέρξη θαη πξνεγνχκελεο ηνπ δηαγσληζκνχ 
εξγαζίκνπ εκέξαο θαη ψξαο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 
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Ο τρόλος ηζτύος ηωλ προζθορώλ ορίδεηαη ζε 12 κήλες θαη προζκεηράηε από ηελ εποκέλε ηες 
εκέρας ηοσ δηαγωληζκού. Προζθορά ποσ ορίδεη τρόλο ηζτύος κηθρόηερο ηοσ παραπάλω 
αλαθερόκελοσ απορρίπηεηαη ως απαράδεθηε. 

 
ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο  αλαγξάθεηαη : 

α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
    Με πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν  θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δσο 
αληίγραθα (θαη ε Σετληθή θαη ε Οηθολοκηθή προζθορά ζε δύο αληίγραθα) ν νπνίνο θέξεη ηηο πην πάλσ 
ελδείμεηο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο 
ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα : 
 α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  
β. Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ . 
 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα,  ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 
πξέπεη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε 
δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξσλ δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο γίλνληαη φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε κφλν εθείλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη προκεζεσηές ζα κπορούλ λα δώζοσλ προζθορά είηε γηα όιε ηελ ποζόηεηα ηωλ θασζίκωλ 
είηε γηα όιε ηελ ποζόηεηα ηωλ ειαηοιηπαληηθώλ. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα φζν δηάζηεκα δεηείηαη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο . 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

 
Σηκέο πξνζθνξψλ επηβαξχλζεηο κεηνδνηψλ. 

Η ηηκή γηα ηα θαχζηκα πνπ ζα δνζεί ζα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηελ εθάζηνηε 
δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή ζην Ν. Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ. Ωο κέζε 
ηηκή ζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε ε ηηκή πνπ εθδίδεη ην εκεξήζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, είηε ην εβδνκαδηαίν δειηίν επηζθφπεζεο ηηκψλ θαπζίκσλ πνπ εθδίδεη ε Γεληθή 
Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, αλάινγα κε ην ηη έρεη εθδνζεί θάζε θνξά. ε πεξίπησζε 
πνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο δελ έρεη εθδνζεί κέζε ιηαληθή ηηκή ηφηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζε εκεξήζηα ιηαληθή 
ηηκή ηεο εγγχηεξεο κε ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο εκέξαο.   

Γηα ηα ειαηνιηπαληηθά θαη ινηπά πιηθά ε ηηκή ζα δίλεηε αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 
θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζην ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν ηεο δηαθήξπμεο. 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ γηα ηα ιηπαληηθά θαη πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα θαχζηκα. Πξνζθνξά 
ζε άιιν λφκηζκα ή ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπνληαη ηηκέο ζε 
ζπλάιιαγκα γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή δηεμαγσγήο 
ηεο δεκνπξαζίαο. 

Πξνζθνξά πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή 
εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο (ηηκή Dumping)  ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο 
επηδφηεζεο απνξξίπηεηε σο απαξάδεθηε. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 
κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 
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Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
 ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο, ηφζν ε αλψηεξε φζν θαη ε θαηψηεξε ηηκή, βξίζθνληαη ραξαθηεξηζηηθά πέξα απφ 
ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά (αθξαίεο πεξηπηψζεηο) απηέο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο 
κέζεο ηηκήο αιιά ιακβάλεηαη ππφςε ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή (αλψηεξε ή θαηψηεξε). 
 ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγχηεξα πηζηνπνηεζείζα ηηκή 
ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο πξν ή κεηά ηελ παξάδνζε. 
 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ηνπ είδνπο 
απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ηηκή, ην είδνο ζα απνηηκάηαη ζηελ θαηψηεξε ηηκή απφ ηελ νπνία ζα αθαηξνχληαη ε 
πξνζθεξζείζα έθπησζε, νη θξαηήζεηο θ.ι.π. 
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο.   

Πξνζθνξά πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή 
εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδεθηήο εμαγσγηθήο 
επηδφηεζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 
κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ θαη αλαθνίλσζε Σηκψλ 
 
 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Η αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 
εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια 
ηα  δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή.  

 Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ απηήο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 
δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί, ε νπνία ζα αλαξηεζεί θαη ζε εκθαλέο κέξνο 
ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα 
απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ - θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ - απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

 
Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε 
ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα 
απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
πξνκεζεηψλ. 
 Η ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληαο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ 
δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 
ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν 
Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ 

 
1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
α) Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
β) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 
γ) Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα 
φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. 

 
2. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (φπνπ 
απαηηνχληαη) ηεο δηαθήξπμεο ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΕ. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη 
πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

3. Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε 
ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ν 
Κξίζε απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα 
πξνηείλεη : 
 
α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κηθξφηεξε  πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Σν πνζνζηφ 

απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50%. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ 
πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
β. Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ 

κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, γηα ηελ επηινγή 
ηνπ πξνκεζεπηή. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ ν πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη κε θιήξσζε. 

 
γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (εάλ απαηηνχληαη). 
 

δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηεο 
απ’ επζείαο αλάζεζεο. 

 
ε. Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 
 

ζη. Μαηαίσζε   ηεο  πξνκήζεηαο. 
 

ηελ πεξίπησζε, πνπ ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα : 
α. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ή κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

πξνκήζεηαο . 
β. πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ . 
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γ.  Σειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο ηφηε ηελ ηειηθή απφθαζε 
ιακβάλεη ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ν 

πλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κπνξεί  ν 
δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ πξνθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηξνπνπνίεζε 
ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Πξνυπφζεζε ν αξρηθφο δηαγσληζκφο λα έρεη απνηχρεη ή λα έρεη 
θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκα ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ν 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
α.  Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο 

Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ 
ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ . Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 5 κέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
β. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ ζπκκεηνρή πξνκεζεπηή     ζ’ 
απηφλ. 

Τπνβάιιεηαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπο θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ . 

Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο  δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ  
δηαγσληζκνχ αιιά απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηηο απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Δπηηξνπψλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ 
γλψζε κε δηθήο ηνπο θξνληίδα. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ  πξναλαθεξφκελσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ν 
Πξνέιεπζε πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ 

 
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο  ηελ  ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο 

ησλ πιηθψλ. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ην εξγνζηάζην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξναλαθεξφκελα 
πιηθά θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

Πξνζθνξά ζηε νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε ζα  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 16ν 

Πξνζθφκηζε Γείγκαηνο –επηηφπηνο έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ 
Η επηηξνπή  αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη λα δεη  δείγκαηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζζεί 

απφ απηήλ εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. Η κε πξνζθφκηζε δείγκαηνο δελ είλαη ιφγνο 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
    Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνζθεξφλησλ 
ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζεηζνκέλεο 
ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία. Η θαηαβνιή ησλ ελ 
ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνληεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο 
έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ελεκεξψζεσο 
ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ 
ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 
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ΑΡΘΡΟ 17ν 

Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο 
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ΔΚΠ. 

Οη ππφινηπνη  ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ γλψζε κε φηη νξίδεη ην άξζξν 255 ηνπ ΓΚΚ 323/93 . 
 

ΑΡΘΡΟ 18ν 
Τπνγξαθή ζχκβαζεο 

 
Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ  ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ 
εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ν 

Γηάξθεηα – Δπέθηαζε – Γηαθνπή ηεο ζχκβαζεο 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηα θαχζηκα ζα ηζρχεη γηα ην 2014 θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ. Γηα ηα 

ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ηξείο κήλεο. 
 Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε 

ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί 
λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν απφ ηνλ 
Γήκαξρν. 

Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ  ηνχην πξνβιέπεηαη απφ  ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην 
θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ν 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 5 % ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ, 
παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή  πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ΔΟΚ θαη έρνπλ ην 
δηθαίσκα πξνο ηνχην ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε θαζψο επίζεο θαη κε έληνθα γξακκάηηα 
Γεκνζίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 21ν 
Παξάδνζε – Παξαιαβή  

Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.  
Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη κε γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ Γήκνπ. 
Σα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζην πλεξγείν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ην Γήκν ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή νξηδφκελε πξνο ηνχην απφ ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηε ζχκβαζε κεηά απφ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 

   Η επηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη αλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θαπζίκνπ πνπ πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο είλαη ίδηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε πξνζθνξά 
ηνπ, κπνξεί θαηά ηε θξίζε ηεο λα θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ησλ  θαπζίκνπ ζε έλα 
απφ ηα επίζεκα εξγαζηήξηα ηνπ θξάηνπο φπσο ΓΥ ή ΔΜΠ ή ΠΝ ή Υ. ΣΡΑΣΟΤ. Η δαπάλε ησλ αλσηέξσ 
ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ ην Γήκν. Η επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε ζα ζπληάζζεη 
κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο εθ’ εθφζνλ δελ 
δηελεξγεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 

   Η παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

        Η επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα ζπληάμεη 
κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
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ΑΡΘΡΟ 22ν 
Σξφπνο πιεξσκήο 

Η πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  απφ ην Γήκν Καιπκλίσλ κεηά ηελ έθδνζε 
ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ηκεκαηηθήο 
παξαιαβήο ηνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 
ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα  Τπεξεζία. 

Η πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ην Γήκν κεηά ηελ έθδνζε 
ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπο θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Υξεκαηηθνχ εληάικαηνο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ 
ηελ αξκφδηα  γηα ηελ πξνκήζεηα Τπεξεζία. 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα  πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κεηαμχ Γήκνπ θαη 
πξνκεζεπηή ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Τ.Α. 11389/ 93 ηνπ ΤΠ.Δ.    

 
ΑΡΘΡΟ 23ν 

Υξφλνο Παξάδνζεο 
 

Α) Ο ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηε θάζε ηκεκαηηθή πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ νξίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο (24)ψξεο 
απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο  νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.   

Β) Η παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 24ν 

Πιεξνθφξεζε  ελδηαθεξνκέλσλ 
    Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν 
δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζ’ απηνχο, κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο  εκέξεο απφ ηε 
ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Δθφζνλ δεηεζνχλ έγθαηξα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα 
ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 
νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25ν 
 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα εθηφο απφ πξνζπέθηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ν 

Καλφλεο Γεκνζηφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο 
 
Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί νιφθιεξε ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζε δπν 
νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε δχν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο θαη κηα ηνπηθή 
εθεκεξίδα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία. Αλ δελ ππάξρεη ηνπηθή, ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ζηελ έδξα ηνπ 
Ννκνχ θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 28ν 

Γηαθνξέο  Γηαθήξπμεο  Νφκσλ 
 

Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ν ΔΚΠΟΣΑ. Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 
άξζξν ηεο ηζρχεη ν ΔΚΠΟΣΑ θαη φηαλ απηφο δελ αλαθέξεηαη ν Ν. 2286/1995. 
 

ΑΡΘΡΟ 29ν 
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Με ηελ παξνχζα εγθξίζεθαλ θαη νη ππ’ αξηζ. Μει.: 6/2014 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  
 

 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη ηεο 

ΓΔΤΑΚ. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη: 
α) Η πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο, γηα ηα κεραλήκαηα, ιεσθνξεία, θνξηεγά, ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη 

γεληθά φια ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, φπσο ηνπ  Διαηνηξηβείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ην πεηξέιαην.  
β) Βελδίλε ακφιπβδε γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ σο επί ην 

πιείζηνλ θαη γεληθά φισλ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΓΔΤΑΚ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ηελ 
ακφιπβδε βελδίλε. 

δ) Πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπφλ πιηθψλ γηα ην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 
Σα είδε απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηα πξνγξακκαηηζκέλα ζέξβηο θαη ζπληεξήζεηο ησλ κεραλεκάησλ – 
νρεκάησλ ηνπο. 

Σν ππφ πξνκήζεηα θαχζηκα θαη ειαηνιηπαληηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο απαιιαγκέλα απφ μέλεο νπζίεο 
φπσο λεξφ θ.η.ι. θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ – νρεκάησλ 
γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη.  
   Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.437€  θαη ζα βαξχλεη 
ζρεηηθή πίζησζε (Κ.Α. 10.6641, 20.66641.0001, 20.6641.0002,  30.6641, 35.6641, 70.6641.0001,  
70.6641.0002,  70.6641.0003, 70.6641.0004,  15-6641) ηνπ δήκνπ Καιπκλίσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί θαηά ην 30% πεξίπνπ ζην έηνο 2014 ην δε ππφινηπν ην έηνο 2015.  
 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο  
Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
 Η παξνχζα κειέηε δελ αληηθαζηζηά ηε ηπρφλ απαηηνχκελε εθ ηνπ λφκνπ έληαμε θαη έγθξηζε ηεο 
πξνκήζεηαο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) 
 
 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
          

 

1. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ 

ΔΗΓΟ  ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΔ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ      σε 

ευρώ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ 

  33.500 lt 1,170 39.195,00 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 8.000 lt 1,47 11.760,00 

 ΤΝΟΛΟ (A) 
  
  

      50.955,00 

2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

ΔΗΓΟ  ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΔ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ      σε 
ευρώ 
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HYDROJET  46 3 
ΒΑΡΔΛΗΑ 

200LT 588 1.764 

ΛΑΓΗ ΝΣΗΕΔΛ  20-50      
ACEA E2/A3/B3/B4   API 
CG-4/CF/SL  MB 
228.3/229.1 MAN 271  
VOLVO VDS  3 

ΓΟΥΔΗΑ 20 
LT 74 222 

ΛΑΓΗ ΝΣΗΕΔΛ  SAE  30 1 
ΒΑΡΔΛΗΑ 

200LT 700 700 

ΛΑΓΗ ΝΣΗΕΔΛ  10W-40  
synthetic . ACEA E4/E7 
API CL-4CF.  MB 228.5, 
MAN. M. 3277. VOLVO 
VDS-3 1 

ΒΑΡΔΛΗ 
200LT 1400 1400 

ΛΑΓΗ ΝΣΗΕΔΛ  15W-40   
ACEA E7  API CL-4     
VOLVO VDS-3 1 

ΒΑΡΔΛΗ 
200LT 700 700 

ΛΑΓΗ ΒΔΝΕΗΝΖ 15W -40   
ACEA A3/B3, API SL/CF 1 

ΒΑΡΔΛΗ 
200LT 700 700 

ATF DEXRON IID 1 
ΒΑΡΔΛΗ 
200LT 750 750 

ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ  75-90      
FULL SYNTHETIC 
ΠΡΟΓIAΓΡΑΦΔ:ΑΡΗ  
GL-4 GL-5 /MT-1 2 20LT 175 350 

ΒΑΛΒΟΛΗΝΖ 80-90           
API   GL-4 / GL5/ MT-1 1 

ΒΑΡΔΛΗΑ 
200LT 800 800 

ΓΡΑΟ ΓΗΑ ΡΟΤΛΔΜΑΝ 
ΣΡΟΥΧΝ                 
DIN51502 KP 2K-30 1 

KIB.(24X0,4 
LT) 120 120 

ΛΑΓΗ  2Σ ΓΗΑ ΜΗΥ 
ΒΔΝΣΕΗΝΖ 2 

ΚΗΒΧΣΔΗΟ 
(12Υ1 LT) 80 160 

ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ  W 40 1 
ΚΗΒ. (24 

TEM) 216 216 

ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ 1 
ΒΑΡΔΛΗΑ 

200LT 400 400 

ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ  ΓΟΣ -4  2 ΚΗΒ. (12Υ250) 50 100 

ΠΑΝΗΑ  2 20ΚΗΛΑ 50 100 

 ΤΝΟΛΟ Β 8.482,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α+Β  59.437,00 

Φ.Π.Α.16%. 9.509,92 

ύνολο με Φ.Π.Α 68.946,92 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

Απηή ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο κε δηαδηθαζία Αλνηθηνχ 
Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Καπζίκσλ – ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη ηνπ Διαηνηξηβείνπ γηα ην έηνο 2014 θαη έσο εμαληιήζεσο φισλ ησλ πνζνηήησλ  
πξνυπνινγηζκνχ  59.437,00€ πιένλ 16% ην Φ.Π.Α. α) κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε 
δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπ Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο γηα ηα 
θαχζηκα θαη β) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
Ιζρχνπζεο   Γηαηάμεηο 

α . Η Τ.Α.  11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.» άξζξν 23 παξαγ. 4, 5 & 6 θαη ησλ εξκελεπηηθψλ 
εγθπθιίσλ 27/93  &  53/93 πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. 
β. Π1/6852/5-12-2001  ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
γ. Κ.ΤΑ. 27319/18-7-2002 ΦΔΚ Β’ /945/24-7-2002 
δ. Ο Ν. 2286 / 95 γηα «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»  
ε) Ν.2503/97 Ν.4281/2014 
ζη. Οη Π1/5531/19-11-2001, Π1/7445/22-1-2002 θαη Π1/7446/14-1-2002 εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
δ. ηελ αξηζ.32346/7-8-2002 εγθχθιην 17 (νξζή επαλάιεςε) ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 
ε.Π1/542/03, Π1/1026/03,Π1/1303/03 θαη Π11908/2003 απνθάζεηο ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο. 
ζ. ην Αξηζ. πξση.7875/13-03-2006 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Γ/λζε Σερλ. Τπεξ. Σκήκα Η/Μ πεξί πξνέγθξηζεο 
πξνκεζεηψλ έηνπο 2006 
η. ηελ αξηζ. Π1/1045/2006 απφθαζε εθαξκνγήο ηνπ Δ.Π.Π. έηνπο 2006 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
ηα. N 3463/2006  κε ηίηιν  «Νένο  Γεκνηηθφο  & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο». 
Ιβ. ην Π.Γ. 60/2007 
ηγ. εγθχθιηνο  αξ. 17/20-7-98 
ηδ. αξηζ. Α-ΟΙΚ23013/1911/14-04-06 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
ηε. Ν.3463/2006 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 
Ιδ. Σελ ππ’ αξηζ. 2/2007 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
ηε. Σελ 12-12-2012 (ΦΔΚ 240 Α) Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 4.111/2013 
(ΦΔΚ 18Α). 
ηζ. Σελ Τπ.  3- 26/3/2013 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.ΓΑ 
θ. Κάζε άιιε ζρεηηθή κε ηηο πξνκήζεηεο δηάηαμε, Νφκνο, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπνπξγηθή Απφθαζε Δγθχθιην 
θ.η.ι. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ν 

πκβαηηθά ηνηρεία 
 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 
α. Σν ζπκθσλεηηθφ ηεο πξνκήζεηαο. 
β. Η Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 
γ. Η Σερληθή Έθζεζε ηεο κειέηεο. 
δ. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
ζη.H πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
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Πξνυπνινγηζκφο – Υξεκαηνδφηεζε ηεο Πξνκήζεηαο 
3.1 Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ  59.437,00 € πιένλ ΦΠΑ 16%. 
3.2 Βαξχλεη δε θαηά 30% ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2014 θαη θαηά ην ππφινηπν 70% ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ 2015 ζηνπο Κ.Α. 10.6641, 20.66641.0001, 20.6641.0002,  30.6641, 35.6641, 70.6641.0001,  
70.6641.0002,  70.6641.0003, 70.6641.0004,  15-6641 ηνπ δήκνπ Καιπκλίσλ. 
 3.3. Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ κε πίζησζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο.  

 
ΑΡΘΡΟ 4ν 

Σξφπνο δηελεξγείαο δηαγσληζκνχ  & ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
 

4.1.  Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαδηθαζία αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ α) κε πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ζην Ννκφ Γσδεθάλεζνπ, γηα ηα θαχζηκα θαη β) κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά. 

 
4.2. Η εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο νξίδεηαη κέρξη ηελ 15-11-2014  θαη ψξα 11:00 ψξα ιήμεο 
παξαιαβήο πξνζθνξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

Έγθξηζε Απνηειέζκαηνο  -  Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο 
 
α. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. 
β. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο Τ.Α. 
11389 /93 ηνπ ΤΠ.Δ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
ΦΠΑ , παξ. 2.α  ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Τ.Α. 11389 /93 ηνπ ΤΠ.Δ. 
β. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ  ηεο ζχκβαζεο παξέρεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  ΔΟΚ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα πξνο απηφ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε 
επίζεκε κεηάθξαζε, θαζψο επίζεο  θαη κε έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
γ.  Η εγγχεζε ζα θαηαηεζεί θαηά ηελ  ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο παξ. 2.γ  ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Τ.Α.11389/ 93 
ηνπ ΤΠ.Δ. 
δ. Η εγγπεηηθή απηή ζα πξέπεη αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιιεηαη ζα 
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.δ εδάθην 1 έσο θαη 12 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο 
Τ.Α 11389/ 93 ηνπ ΤΠ.Δ.  
ε. Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, εάλ απαηηείηαη,  δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο 
έηνπο. 
ζη. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.ε  ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Τ.Α. 11389/ 93 ηνπ ΤΠ.Δ. 
δ. ε πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ε θάιπςε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο δηαζθαιίδεηαη κε ηξαπεδηθή ή άιινπ θνξέα 
εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην πξνβιεπφκελν ζηελ δηαθήξπμε ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ε εγγχεζε παξαηείλεηαη απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή  γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε δηθφ ηνπ επίζεκν έγγξαθν, ην έγγξαθν απηφ ζα 
θαιχπηεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Τ.Α.11389 /93 ηνπ ΤΠ.Δ. 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν 
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Τπνγξαθή χκβαζεο 
Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ  ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο  παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ 
εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ 
πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 35 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν 
χκβαζε 

Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη ζπκβάζεηο 
ζπληάζζνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Γεληθήο  & Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ θαηά Νφκν Δπηηξνπή. 

Οη ζπκβάζεηο δελ κπνξεί λα πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 
- Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
- Σα ζπκβαιιφκελα κέξε , θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο . 
- Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 
- Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα . 
- Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 
- Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. 
- Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 
- Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 
- Σνλ ηξφπν πιεξσκήο 
- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
- Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. 
- Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 
- Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο. 
- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

Οη ζπκβάζεηο ππνγξάθνληαη γηα ην Γήκν Καιπκλίσλ απφ ην Γήκαξρν. 
Οη ζπκβάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο , παξ. 1,2, & 3 ηνπ 
άξζξνπ 25 ηεο Τ.Α. 11389 /93 ηνπ ΤΠ.Δ.  εθηφο εάλ γηα εχινγε αηηία έρεη εγγξάθσο δεηεζεί απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ν 

Υξφλνο Παξάδνζεο 
Α) Ο ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηε θάζε ηκεκαηηθή πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ νξίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο (24)ψξεο 

απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο  νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.   

Β) Η παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ν 

Σφπνο Παξάδνζεο 
Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.  
Οη παξαγγειίεο απφ ην Γήκν Καιπκλίσλ ζα γίλνληαη κε γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία απφ ην γξαθείν 

θίλεζεο ηνπ Γήκνπ. 
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Σα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζην πλεξγείν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ν 

Παξαιαβή  Τιηθψλ 
Η παξαιαβή ησλ Τιηθψλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή νξηδφκελε πξνο ηνχην απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηε ζχκβαζε κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 
Η επηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη αλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαπζίκνπ 

πνπ πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο είλαη ίδηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε πξνζθνξά ηνπ, 
κπνξεί θαηά ηε θξίζε ηεο λα θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ησλ  θαπζίκνπ ζε έλα απφ ηα 
επίζεκα εξγαζηήξηα ηνπ θξάηνπο φπσο ΓΥ ή ΔΜΠ ή ΠΝ ή Υ. ΣΡΑΣΟΤ. Η δαπάλε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ ζα 
βαξχλνπλ ην Γήκν. Η επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε ζα ζπληάζζεη κέζα ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο εθ’ εθφζνλ δελ 
δηελεξγεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ν 

Σξφπνο Πιεξσκήο 
 

Η πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  απφ ην Γήκν Καιπκλίσλ κεηά ηελ έθδνζε 
ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ηκεκαηηθήο 
παξαιαβήο ηνπ θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Υξεκαηηθνχ εληάικαηνο.  

Η πιεξσκή ησλ ειαηνιηπαληηθψλ – ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο - κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Υξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα  Τπεξεζία. 
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα  πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κεηαμχ Γήκνπ θαη 

πξνκεζεπηή ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Τ.Α. 11389/ 93 ηνπ ΤΠ.Δ.    
 
                                               
         

  Ο Αληηδήκαξρνο 
Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ 
 
 

Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ 

  

  

                                                                                                            
 
Κοηλ. :   1. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

2. Γξακκαηεία 
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