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  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
      &ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ  ΤΙΣ      ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2014-2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    630.255,35ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α. 23% :    144.958,73ΕΥΡΩ 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ :    775.214,08ΕΥΡΩ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας προκηρύσσει ανοικτό 
µειοδοτικό διεθνή ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Καλαµάτας και των Νοµικών προσώπων (για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης) 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 775.214,08ευρώ µε ΦΠΑ 23% µε κριτήριο κατακύρωσης το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στην οµάδα καυσίµων (1-3), στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης στην πόλη της Καλαµάτας. 

ΑΡΘΡΟ 1° Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις : 
(α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209 παρ.1 
(β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ.   Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(γ) της µε αρ. πρωτ. 27874/93 ερµηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 
(δ) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και 

Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων » όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 
145/Α/1995) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις». 

 (ε) Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35   της  29-6-2000  για  την  καταπολέµηση  των  καθυστερήσεων  
πληρωµών  στις Εµπορικές Συναλλαγές ». 

(στ)Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 
29/Α796) άρθρο11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796 άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ.66/Α7 11-04-1996) « Ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα », 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 
και του άρθρου 8 του Ν.3414/05. 

 (ζ) το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ¨περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων , προµηθειών και υπηρεσιών¨ κλπ». 

(η) του Π.∆.  394/1996 (Φ.Ε.Κ.  266/Α/1996) « Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου». 

 
 



(θ) του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις». 

 

AΡΘΡΟ 2° Συµβατικά   στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά 

ισχύος είναι:  
α .∆ιακήρυξη. 
β . Τεχνική έκθεση. 
γ . Ενδεικτικός   

προϋπολογισµός. 
δ. Συγγραφή υποχρεώσεων. 
ε. Τιµολόγιο µελέτης. 
στ.Τιµολόγιο προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 3° Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της προµήθειας. 
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 

630.255,35 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ευρώ, 144.958,73ευρώ Φ.Π.Α. δηλαδή 
συνολικά 775.214,08 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικών ετών 
2014-2015 και συγκεκριµένα τους κωδικούς  

3.2 του ∆ήµου Καλαµάτας: 10.6641.02,20.6641.02, 30.6641.02, 35.6641.02, 
70.02.6641.02, 70.03.6641.02, 20.6641.01, 30.6641.01, 35.6641.01, 70.03.6641.01, 
10.6643, 30.6643, 35.6643, 40.6643,70.01.6643. 

3.3 των Ν.Π. 1) ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας 25.03  
2) ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας 6641 3) Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής 25.6642,25.6644 4) ∆ιοκλής ΑΕ 
64.98.0800 5) Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού 15.6641,156643 6) 
∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο 6643 7) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας 
64.00,64.08.   

ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
4.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Καλαµάτας, Τµήµα 

Προµηθειών  και Αποθήκης από την Αρµόδια Επιτροπή στις 28/05/2014του έτους 2014 
4.2 Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.µ. και ώρα λήξης η 11.00 π.µ. 

ΑΡΘΡΟ 5° Επιτροπή ∆ιαγωνισµού - Πληροφορίες 
5.1 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών) 

καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη της, αποτελείται από τρεις (3) δηµοτικούς 
υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν οριστεί µε την υπ' αριθµ.436/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου Καλαµάτας. 

5.2 Πληροφορίες σχετικές µε τον διαγωνισµό µπορούν να ζητηθούν από τους κ.κ. 
Λαγωνικάκο Σπύρο, Χύτα Μαρία Τµήµα  Προµηθειών και Αποθήκης ∆ήµου Καλαµάτας, τηλ. 
27213-60717, 2721360715. 

5.3     Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό και συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται 
από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας (Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης). 

 

 



ΑΡΘΡΟ 6° ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

6.1    Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές αναγνωρισµένες εταιρείες προµήθειας 
πετρελαιοειδών, οι οποίες µπορούν να εκτελέσουν  την προµήθεια: µεταφορά των 
παραγγελθεισών ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης στις δεξαµενές που διαθέτει ο ∆ήµος 
χωρητικότητας περίπου 11.000 λίτρων, και πετρελαίου θέρµανσης στα αντίστοιχα ∆ηµοτικά 
κτίρια, διαθέτοντας προς τούτο τον απαιτούµενο αριθµό βυτιοφόρων, πρατήριο για παραλαβή 
αµόλυβδης σε καθηµερινή βάση στην έδρα του ∆ήµου Καλαµάτας  

α) Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 
β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
     
ΑΡΘΡΟ 7° ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 

αποκλεισµού: 
7.1    ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση προς το 1% του συνολικού προϋπολογισµού  
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/23-3-1993 «περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», υπέρ του 
∆ήµου Καλαµάτας. 
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, καθώς και πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή 
∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:  ∆εν τελούν σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό. 

  ∆εν τελούν   υπό   διαδικασία   κήρυξης   σε   πτώχευση,   έκδοσης   αναγκαστικής   
εκκαθάρισης,   αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 

δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρµόδια αρχή ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ότι έχουν 
εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων γ και δ του 
παρόντος, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει 
εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

7.2   ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους. 

7.3   ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα ως άνω πλην του πιστοποιητικού ποινικού µητρώου ή άλλων προς αυτά ισοδύναµων. 

7.4    Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

7.5 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από 1 
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. 

7.6 Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται παρακάτω, οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να προσκοµίσουν και τα κατωτέρω: 

α. Ρητή δήλωση περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

β. ∆ήλωση για την εταιρεία, από την οποία θα προµηθεύονται τα υγρά καύσιµα, καθώς και 



για τον τόπο εγκατάστασής της. 
γ. Ρητή δήλωση του Νόµιµου εκπροσώπου της προµηθεύτριας εταιρείας των υγρών 

καυσίµων, στην οποία και θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, 
εάν και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. 

δ. ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί 
υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

ε. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς 
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
ζ. κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών 
κινδύνων  

η. υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά την προηγουµένη τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

θ. ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της οικονοµικής προσφοράς,  που δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος των 6 µηνών.  

ια. ∆ήλωση για την προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας, που δεν µπορεί να είναι 
ανώτερη των (2) δύο εργάσιµων ηµερών, από την ηµέρα που θα ειδοποιήσει η υπηρεσία του 
∆ήµου ότι χρειάζεται καύσιµα κίνησης και θέρµανσης.  Εννοείται ότι η παράδοση της βενζίνης 
αµόλυβδης θα γίνεται επιτόπου και από τα πρατήρια της αναδόχου εταιρείας (ή από αντίστοιχα 
συνεργαζόµενα στην Πόλη της Καλαµάτας). 

ΑΡΘΡΟ 8°Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
8.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την ηµέρα 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
8.2 Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
8.3 Με  ποινή  να µην γίνουν  αποδεκτές,  οι  προσφορές πρέπει να υποβάλλονται  µέσα  

σε  φάκελο,  καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. 
8.4 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
  α. Την λέξη «Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β.   Τον πλήρη τίτλο της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό της 
προµήθειας.  

γ.   Το αντικείµενο της προµήθειας 
δ.   Την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
ε.   Τα στοιχεία του συµµετέχοντα. 

8.5 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α. Υποφάκελος Α :  θα φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», καθώς 
και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, και θα περιέχει όλα τα ζητούµενα στο άρθρο 7 
της διακήρυξης, δικαιολογητικά συµµετοχής και δηλώσεις µαζί µε την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

β. Υποφάκελος Β: θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα 
στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στην 
Τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρονται: 

- Τα Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των καυσίµων  
- ∆ήλωση περί αποδοχής όσον αφορά στον χρόνο και στον τόπο παράδοσης των καυσίµων  
γ.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 

λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη   «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

δ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 



τοποθετείται σε δύο αντίγραφα, η οικονοµική προσφορά σε ειδικό σφραγισµένο έντυπο 
που διατίθεται από την υπηρεσία µαζί µε την διακήρυξη. 

8.6 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό 
πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση. 

8.7 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει 
να φέρουν ξύσµατα , σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. 

8.8    Προσφορές ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευτούν ή που υπάρχουν 
διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 

8.9 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. 
∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Από τις 
διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
που ζητήθηκαν. 
8.10 Οι προσφορές θα ισχύουν για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο σχετικό 
άρθρο 22 της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τιµές προσφορών - επιβαρύνσεις µειοδοτών 

9.1    Με την προσφορά  καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης στη νόµιµα διαµορφούµενη 
κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης (ΜΛΤ), των καυσίµων οµάδα 1-3, όπως αυτή 
δίδεται από τη ∆/νση Εµπορίου, κατά την ηµέρα παράδοσης. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
που θα ισχύει κατά την ηµέρα της ∆ηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα 
βαρύνει το ∆ήµο Καλαµάτας. 

9.2 Η  τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.  

9.3 Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή σε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
Ο προµηθευτής πρέπει να υποβάλλει κάθε εβδοµάδα πινάκιο µε τις ισχύουσες τιµές λιανικής 

πώλησης των καυσίµων, απαραίτητο για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των 
προσφεροµένων τιµών στην αρµόδια υπηρεσία. Η διαµορφούµενη µέση λιανική τιµή κατά 
την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων θα πιστοποιείται από το αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου 
Εµπορίου. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποιήσεως της µέσης λιανικής τιµής από την 
παραπάνω υπηρεσία, για τιµή θα λαµβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα Μ.Λ.Τ., η οποία δεν 
θα πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες προ της παράδοσης. 

Η προσφορά του µειοδότη ισχύει και δεσµεύει αυτόν για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. Στη περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από το ∆ήµο νέος µειοδότης µετά 
την λήξη της εν λόγω σύµβασης, η Οικονοµική Επιτροπή δύναται µε απόφαση της να 
προτείνει την ισχύ αυτής, µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης µειοδότη, 
και χωρίς να υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, και 
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός εξαµήνου. 

 

ΑΡΘΡΟ   10° Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συνεδριάζει δηµόσια 
µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του 
κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ' αυτόν και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος 
αύξων αριθµός. 



Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη 
κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι' αυτό το λόγο µη αποδοχή της 
προσφοράς. 

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η 
αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, 
αρχίζει από την επιτροπή διαγωνισµού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη 
σειρά που αυτοί επιδόθηκαν, και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε 
κάθε φάκελο περιληπτικά, αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους 
όρους της διακήρυξης, παρουσία των παρισταµένων. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σ' αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι 
στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

Η Επιτροπή διαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού 
ανακοινώνει: 
α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συµµετοχή στον διαγωνισµό, τους λόγους του 
αποκλεισµού τους είτε λόγω δικαιολογητικών συµµετοχής , είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου. 
β. Αυτούς, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές στον διαγωνισµό. Στην συνέχεια 
ανοίγει τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές τους, και ανακοινώνει δηµόσια τα 
οικονοµικά στοιχεία των προσφορών . 

ΑΡΘΡΟ 11°  Ανακήρυξη µειοδότη 
Ανάδοχος της προµήθειας  κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στην µέση τιµή λιανικής πώλησης (όπως αυτή καθορίζεται από τη ∆/νση 
Εµπορίου) κατά την ηµέρα παράδοσης στην πόλη της Καλαµάτας (καύσιµα). Εάν 
περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 

Το ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης θα είναι το ίδιο για 
το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού του κάθε είδους καυσίµου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
12.1 Το αρµόδιο όργανο για την διεξαγωγή  του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του προς 

την Οικονοµική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας. 
β· Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισοδυνάµων προσφορών. Ισοδύναµες θεωρούνται οι 

προσφορές µε την ίδια τιµή . 

ΑΡΘΡΟ 13 Ενστάσεις προ υπογραφής της σύµβασης. 
13.1 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 
Υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό µέσα στο µισό του 

χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής  
των προσφορών. 

Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 5 ηµέρες πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισµού. 

13.2 Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή την συµµετοχή 
προµηθευτή σε αυτόν γίνονται δεκτές µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 



λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού και µέχρι και της επόµενης εργάσιµης ηµέρας 
µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Αν η ένσταση κατατεθεί 
στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή.  Τα 
πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει 
αιτιολογηµένη απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή , αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα 
της Περιφέρειας για επικύρωση. 

13.3 Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν 
την συνέχιση του διαγωνισµού αλλά λαµβάνονται υπόψη από την Οικονοµική Επιτροπή µετά 
την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής . 

13.4   Για τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις οι 
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση µε δική τους φροντίδα. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14  Ανακοίνωση 
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 παρ. 1 της Υ.Α. 11380 / 23-3-1993 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α . 

ΑΡΘΡΟ 15   Υπογραφή σύµβασης 
Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήµου σε χρόνο όχι 

µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ’ αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή 
της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι' αυτόν οι 
προβλεπόµενες από την νοµοθεσία κυρώσεις. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή 
του συµφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 16    Σύµβαση 
Η σύµβαση συντάσσεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη, 

βάσει των όρων της διακήρυξης, των τευχών της µελέτης και της προσφοράς  του µειοδότη. 
Περιλαµβάνει δε τα εξής : 
-    Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες, 
- Το προς προµήθεια είδος και τηνποσότητα. 

  - Την συµφωνηθείσα τιµή έκπτωσης . 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
- Τις προβλεπόµενες 

εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη 

είναι σύµφωνα προς τους νόµους και τις σχετικές προδιαγραφές των καυσίµων  και ότι αυτά 
είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα, και κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση για την 
οποία ο ∆ήµος τα προορίζει. Σηµειώνεται ότι τα καύσιµα θα πληρούν τις προδιαγραφές των 
κρατικών διυλιστηρίων. Σε περίπτωση δε που βεβαιωθεί από το Χηµείο του Κράτους ή άλλον 
αρµόδιο Οργανισµό εκτροπή στην ποιότητα, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες 



συνέπειες όπως ορίζονται από την Υ.Α 11389/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
  

ΑΡΘΡΟ 17Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ορίζεται σε 4% της συµβατικής 

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ παρέχεται µε εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων 
νοµικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωµα προς αυτό στην Ελληνική γλώσσα ή σε 
επίσηµη µετάφραση, καθώς επίσης και µε έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου. Η εγγυητική 
επιστολή θα ισχύει για 2 µήνες πέραν του χρόνου υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και 
µετά το πέρας οποιασδήποτε παράτασης. 

Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι 
σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα 
από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση 
για την οποία τα προορίζει ο δήµος. Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα 
ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, έπειτα από αίτηση του δήµου, κάθε 
ποσότητα καυσίµου που προµήθευσε, µέσα σε (5) ηµέρες. αφότου διαπιστωθεί παράβαση 
των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

Οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασης των  ακατάλληλων ειδών  θα βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών επήλθε φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό 
και στα µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.  Επιπλέον 
κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει 
να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το ∆ήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής 
δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 18 Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ηµέρες από την ειδοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 2% επί του ποσού τη ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.   

ΑΡΘΡΟ 19 Τόπος & τρόπος παράδοσης 

Α) Πετρέλαιο κίνησης  

Α1) ∆ήµος Καλαµάτας  
Η παράδοση θα γίνεται σε δεξαµενές καυσίµων που υπάρχουν στο χώρο των 

συνεργείων ανά 10-15 ηµέρες και σε ποσότητες 7.000-11.000 λίτρων µετά από 
ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

Α2) Νοµικά  Πρόσωπα 
Ο τόπος και τρόπος παράδοσης του πετρελαίου κίνησης θα καθορίζεται µε υπόδειξη των 

αρµοδίων υπηρεσιών τους. 
Β) πετρέλαιο θέρµανσης  
Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται στα κτίρια, σύµφωνα µε τις ανάγκες που 

θα επισηµαίνονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών προσώπων του. 
Γ) Βενζίνη αµόλυβδη  
Η παράδοση θα γίνεται απ’ ευθείας στα οχήµατα του ∆ήµου και των Νοµικών προσώπων, 

στο ή στα πρατήρια που θα έχουν υποδειχθεί από τον ανάδοχο στην πόλη της Καλαµάτας. 



ΑΡΘΡΟ 20 Παραλαβή ειδών 
1.Κατά  την διάρκεια των παραδόσεων — παραλαβών θα µπορεί να γίνεται ανάλυση 

δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους όποτε η επιτροπή παραλαβής κρίνει αυτό 
σκόπιµο.  Η δειγµατοληψία των καυσίµων θα διενεργείται σύµφωνα µε τις µεθόδους και τις 
γενικές οδηγίες που περιγράφονται στη 13/85 απόφαση του ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 
του Κράτους. 

2.Εφόσον διαπιστωθεί µε την παραπάνω µέθοδο ότι κάποια από τις τµηµατικές ποσότητες 
καυσίµων που παρελήφθησαν είναι νοθευµένη τότε ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα όπως 
µονοµερώς κηρύξει τον αντισυµβαλλόµενο προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο της αξίας 
της συµβάσεως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση. 

ΑΡΘΡΟ 21 Τρόπος- χρόνος πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο της παράδοσης των υλικών. 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων 
παραστατικών από την ανάδοχο εταιρεία στην υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι 
απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις.  Η πληρωµή των τιµολογίων θα γίνεται σε χρονικό 
διάστηµα εντός 100 ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµέρα έκδοσής τους.  

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

ΑΡΘΡΟ 22 Ισχύς προσφορών 
Η ισχύς προσφοράς των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

6 µηνών, από την ηµεροµηνία κατάθεσης της στο ∆ήµο. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 Κανόνες δηµοσιότητας της διακήρυξης 
Η περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί άπαξ στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ., σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες και σε µία 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. (Σύµφωνα 

µε το αρ. 46 του ν. 3801/2009 «οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 

δηµοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 

προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 

παραστατικών.») 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν άµεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη της µελέτης που 
αφορά στην προµήθεια των «Καυσίµων  για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας και των 
Νοµικών Προσώπων για το 2014-2015» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.kalamata.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24  

  Άλλα στοιχεία 
1) Κατά την εκτέλεση της προµήθειας ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει τις 

ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, κατά 

τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, µε την προϋπόθεση το συνολικό 

κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να µην υπερβεί το ποσό του 

προϋπολογισµού, και να µην υπάρξει υπέρβαση των κατακυρωθεισών ποσοτήτων.   
 2)  Οι αναφερόµενες ποσότητες ειδών αποτελούν εκτίµηση ανάγκης από τις Υπηρεσίες του 

∆ήµου, και ως εκ τούτου ενδέχεται να µην απορροφηθούν στο σύνολο τους. 

3) Ο κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό θα υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη καυσίµων. 

            



 

 
              

ΚΑΛΑΜΑΤΑ     /    /2014 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

α/α Οµάδα είδους 
1 Diesel κίνησης 
2 Αµόλυβδη βενζίνη απλή 
3 Diesel θέρµανσης 

  



 

  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        
∆Ν/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
          & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 
 
 

                                               
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Καλαµάτας & ΝΠ∆∆ για το έτος 2014-2015(συνολικός χρόνος προµήθειας 
ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης). Η προµήθεια θα είναι τµηµατική και αφορά 
τις ποσότητες του πίνακα 1.  Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε διεθνή ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές   και µε κριτήριο κατακύρωσης   το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στην µέση τιµή λιανικής πώλησης στην πόλη της 
Καλαµάτας (καύσιµα). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από 
τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ∆ήµο Καλαµάτας  
Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει µέχρι το πέρας της σύµβασης και οποιασδήποτε 
παράτασης αποφασιστεί από το αρµόδιο όργανο. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις 
τεχνικές προδιαγραφές µε τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των καυσίµων, ώστε να 
είναι δυνατή η αξιολόγηση τους . 
Επίσης  στις  προσφορές  θα  επισυνάπτονται  όλα  τα  δικαιολογητικά, τα  οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης της µελέτης . 
Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 18 & 
19 της διακήρυξης της µελέτης . 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός είναι 630.255,35 ευρώ πλέον 23% Φ.Π.Α.. 
                              

 

 

  Καλαµάτα,        ΜΑΡΤΙΟΣ  2014 

                   ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ       
ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:        ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Α/ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΦΟΡ. 
ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣ. 

∆ΗΜΟ ΠΝΕΥΜ. 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΕΥΑ ΦΑΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT) 17.600 90.000 80.000 20.000 5.000 3.000 7.500 223.100 

         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΟΚΛΗΣ 
ΑΕ ∆ΕΥΑ 

ΣΥΝ∆. Υ∆Ρ. 
∆ΗΜΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΚΛΠ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΦΑΡΙΣ   ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT) 26.200 500 4.000 200 4.000   34.900 

         

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΕΥΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΦΑΡΙΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝ∆. 
Υ∆ΡΕ
ΥΣΗΣ 
∆ΗΜ
ΩΝ 

ΚΑΛΑ
ΜΑΤΑ

Σ 
ΜΕΣΣ
ΗΝΗΣ 
ΚΛΠ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT) 240.850 80.000 500 1500 580 2500  325.930 

 

 

 

 

 

 



 

 



   
  
   
 

 
 
 

  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  α/α Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

Οµάδα 
1  

1 Diesel κίνησης 325.930 lt 1,085 353.634,05 

Οµάδα 
2 

2 Aµόλυβδη βενζίνη 
απλή ( 95 RON) 

34.900 lt 1,329 46.382,10 

Οµάδα 
3 

3 Diesel θέρµανσης 223.100 lt 1,032 230.239,20 

     Σύνολο  630.255,35 

     Φ.Π.Α. 23% 144.958,73 

     

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 775.214,08 

 

 

 
 
 
 
 

     
                                                                                                                                                                                                                
 ΟI ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ                                             ΚΑΛΑΜΑΤΑ        /    /2014 
 

 
 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ       
ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:        ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  & ΝΠ∆∆  ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆Ν/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 



   

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1°Αντικείµενο προµήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην  προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καλαµάτας & ΝΠ∆∆ για το έτος 2014-2015. Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό 

µειοδοτικό διεθνή διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές   και µε κριτήριο κατακύρωσης   

το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   στην µέση τιµή λιανικής πώλησης στην πόλη της  

Καλαµάτας (καύσιµα). Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για να είναι 

δυνατή η αξιολόγηση τους. 

Άρθρο 2°Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις : 

(α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209 παρ.1 

(β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α» 

(γ) της µε αρ. πρωτ. 27874/93 ερµηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

(δ) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και Ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων » όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο 

Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις». 

(ε)Του Π.∆.  394/1996 (Φ.Ε.Κ.  266/Α/1996) « Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου». 

(στ) Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35   της  29-6-2000  για  την  καταπολέµηση  των  καθυστερήσεων πληρωµών 

στις  Εµπορικές Συναλλαγές ». 

(ζ)Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α796) 

άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796 άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 

82/96 (Φ.Ε.Κ. 661ΑΊ 11-04-1996) « Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 

νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα », όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του N.3414/G5. 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆Ν/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:        ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΝΠ∆∆  ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014-2015 

 



 

(η) το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ ¨περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών¨ κλπ», 

(ι) του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

 

Άρθρο 3° 

Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού. 
β) Η τεχνική έκθεση. 
γ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
 
Άρθρο 4° 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα γίνει µε ανοικτό δηµόσιο διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό, θα 

αναδειχθεί µειοδότης αυτός που προσφέρει µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις µέσης  

λιανικής τιµής του είδους στην πόλη των Καλαµάτας (καύσιµα). 

∆ιαµόρφωση των προσφεροµένων τιµών 

Με την προσφορά θα δίνεται το ποσοστό έκπτωσης στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά 

µέση λιανική τιµή πώλησης του είδους καυσίµου κατά την ηµέρα παράδοσης. Στις τιµές 

περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει 

κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το ∆ήµο 

Καλαµάτας. 

Άρθρο 5° 
Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α 
υποχρεούται να προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Καλαµάτας σε χρόνο όχι  
µεγαλύτερο των 10 ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 
αποτελέσµατος για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Άρθρο 6°  

Σύµβαση 
Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η σύµβαση υπογράφεται από τα δύο µέρη και ο 
ανάδοχος καταθέτει  εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εγγύηση  καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 4% της 



συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 

πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. παρ. 2. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την 

λήξη ισχύος του σχετικού συµφωνητικού όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Οικονοµικές υποχρεώσεις του προµηθευτή 

Οι δαπάνες της δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον ανάδοχο. (Σύµφωνα µε το αρ. 46 του 
ν. 3801/2009 «οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δηµοσίευσης, αρχικής 
και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.») 

 
 

Άρθρο 7° 
 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τους - βάσει των κειµένων διατάξεων - φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  Ο ΦΠΑ  βαρύνει 
τον ∆ήµο.   

Άρθρο 8°      

 Παραλαβή  
Η παραλαβή των καυσίµων θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Καλαµάτας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  Κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος. Η 
παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των παραλαµβανοµένων καυσίµων από τον 
ανάδοχο. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση 
αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες 
και τα συµφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η 
εγγύηση του αναδόχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
 Άρθρο 9° 

 Ειδικές προδιαγραφές και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίµων & των 

λιπαντικών 

(1) DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 

Θα χρησιµοποιείται για την κίνηση και την λειτουργία των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, 

πλυντικών αυτοκινήτων κάδων, σαρώθρων, φορτηγών και λοιπών µηχανηµάτων έργων του 

∆ήµου Καλαµάτας .Όσο αφορά στις προδιαγραφές του DIESEL κίνησης τα φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά του θα είναι: 
 

Φυσική κατάσταση Υγρό 

Χρώµα Πράσινο 

Πυκνότητα σε 15° C 820-845 kg/m3 



Θείο µεγ. 50 mg/kg ή 0,005 % 
W/W 

Σηµείο ανάφλεξης Ελάχιστο 55° C 

Κινηµατικό ιξώδες 40° C L 2-4,5 Cst 
Τέφρα µεγ.0,01%πι/ΐη 
Ανθρακούχο υπόλειµµα (σε υπόλειµµα 

απόσταξης 10%) 
µεγ.0,30% m/m 

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος κλάση 1 
Αντοχή στην οξείδωση Ελάχιστο 360 min 

(2) DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Θα χρησιµοποιείται για την θέρµανση των ∆ηµοτικών κτιρίων. Όσον αφορά στις 

προδιαγραφές του θα έχει τα παρακάτω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά: 
 

Φυσική κατάσταση Υγρό 

Χρώµα Κόκκινο 

Πυκνότητα στους 15° C 830-860 kg/m3 

Κινηµατικό ιξώδες 40° C <6Cst  

Σηµείο ανάφλεξης min 55° C 

Θείο max 0,2% m/m (2000 mg/kg) 

Ανθρακούχο       υπόλειµµα      

% πι/ΐη(σε   υπόλειµµα   

απόσταξης 10%) 

max 0,30% m/m 

Τέφρα max 0,02% m/m 

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος κλάση 3 

(3) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΑΠΛΗ (95 RON) 

Θα χρησιµοποιείται για την κίνηση των καταλυτικών αυτοκινήτων του ∆ήµου Καλαµάτας. Όσον 

αφορά στις προδιαγραφές της θα έχει τα παρακάτω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά: 
 

Φυσική κατάσταση Υγρό 

Πυκνότητα στους 15° C 720 - 775 Kg/m3 

Αριθµός οκτανίου (RON) min 95 

Αριθµός οκτανίου (ΜΟΝ) min 85 

Θείο mg/kg max 50 

Μόλυβδος g/lit max 0,005 

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος κλάση 1 

Αντοχή στην οξείδωση ελάχ. 360 min 

Απόσταγµα στους 150° C ελαχ. 75% ν/ν 

Τελικό σηµείο απόσταξης max 210o C 

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο max 2,7% m/m 



Ολεφίνες maxl8%v/v 

Αρωµατικές ενώσεις max 35% v/v 

Βενζόλιο max 1% v/v 

Αιθέρες µε πέντε ή περισσότερα 

άτοµα άνθρακα ανά µόριο 

max 15% v/v 

Μεθανόλη max 3% v/v 

Αιθανόλη max 5% v/v 

ΑΡΘΡΟ 10° Στοιχεία προσφοράς 

Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά τα πιο πάνω χαρακτηριστικά όλων των 

καυσίµων. 

Ακόµη θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 της 

διακήρυξης της µελέτης. 

Όσον αφορά στην τιµή της προσφοράς θα ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται όπως ορίζεται στο αρ. 19 της διακήρυξης της παρούσας 

µελέτης.  Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 της 

διακήρυξης της παρούσας µελέτης. 
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 



         

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Οµάδα 1  
Α.Τ. 001    Προµήθεια Diesel κίνησης 
 
 Για την προµήθεια ενός λίτρου diesel κίνησης το οποίο πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 
 

1 lt                 Λίτρο  
Ευρώ   (ολογράφως)    : ένα ευρώ και µηδέν ογδόντα πέντε λεπτά πλέον 

Φ.Π.Α 
   (αριθµητικώς)  : 1,085€ πλέον Φ.Π.Α.  
Α.Τ. 002    Προµήθεια Aµόλυβδης βενζίνης απλής ( 95 RON) 
 
Για την προµήθεια ενός λίτρου αµόλυβδης βενζίνης απλής η οποία πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. 
 

1 lt                 Λίτρο  
Ευρώ   (ολογράφως)    : ένα ευρώ και τριακόσια είκοσι εννέα λεπτά  
πλέον Φ.Π.Α. 

  (αριθµητικώς)  : 1,329€ πλέον Φ.Π.Α. 
 
 
Α.Τ. 003    Προµήθεια diesel θέρµανσης  
Για την προµήθεια ενός λίτρου diesel θέρµανσης το οποίο πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 
 

1 lt                 Λίτρο  
Ευρώ   (ολογράφως)    : ένα και τριάντα επτά λεπτά πλέον Φ.Π.Α. 
    (αριθµητικώς)  : 1,032€ πλέον Φ.Π.Α. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

  α/α Είδος ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

Οµάδα 
1  

1 Diesel κίνησης 325.930 lt   

Οµάδα 
2 

2 Aµόλυβδη βενζίνη 
απλή ( 95 RON) 

34.900 lt   

Οµάδα 
3 

3 Diesel θέρµανσης 223.100 lt   

 
                                                                                  
 

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ     :         
 
                                               Φ.Π.Α.   23%           :     
                                                                                     

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        :  
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