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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   313/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α   Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

41η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 58662/28-9-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  4) 

Μπουζιάνης Παύλος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος,  6) Πολίτης Δημήτριος και 7) Φαββατάς 

Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Φωτέας Νικόλαος. 

  
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, έτους 2013. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 58671/28-9-
2012 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου η οποία έχει ως εξής:  
 
 
        Θέμα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, έτους 2013.» 
 

        Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και σχέδιο κατάρτισης όρων 
διακήρυξης (με αριθμό μελέτης 06/2012 της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία και επισυνάπτεται ), διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών  ελαίων, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2013, προϋπολογισμού 407.738,55€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός Κώδικας), και της με αριθμό 
11389/93 Υ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
 
      

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ «με εντολή» 

  Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
α/α Παναγιώτης Μυλωνάς                                              

Γεωργία Ηλιοπούλου 
 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου 
προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική Επιτροπή.  
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Θα γίνει διαγωνισμός;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συμφωνούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποτέ δεν έχει ο διαγωνισμός επιτυχία, το γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια.     
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Σας έχω δώσει κ. Πρόεδρε τη λύση.  
 
Να κάνουμε βενζινάδικο ναι. Εδώ το δημόσιο πάει να τα πουλήσει όλα, 
εμείς θα πάμε να φτιάξουμε βενζινάδικο τώρα.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο Δήμος Πύλου και ο Δήμος Μεσσήνης προχωράει κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία να πάνε.  

 
Το ΚΤΕΛ που τυγχάνει να συνεργάζεστε κ. Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ 
καλύτερα από εμένα ότι προχωράει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Συνεργάζεται με το ΚΤΕΛ, έχει ανθρώπους. 

 
Συνεργάζομαι, είμαι λογιστής του ΚΤΕΛ, να ξεκαθαρίζετε, να μην 
αφήνετε υπόνοιες εδώ πέρα, τίποτα.   

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Συνεργάζεται είπα, δεν είπα, προς Θεού.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συνεργάζεται και ο Δήμος, με την έννοια της μεταφοράς των μαθητών.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα η απόφαση αυτή;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι, βεβαίως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όπου υπάρχει νομιμότητα είμεθα και εμείς υπέρ.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς 
και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών του Δήμου,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2013, με 
προϋπολογισμό τετρακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (407.738,55 €) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6/2012 μελέτη της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών του  Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  331.494,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης α)το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανά ομάδα (1-4), στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης στην πόλη της Καλαμάτας (καύσιμα), β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό 
της όσον αφορά στα ελαιολιπαντικά (ομάδα 4) (για την ομαδοποίηση των υλικών 
βλ. αρ. 24 παρ. 3 της παρούσας διακήρυξης). 

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 Δημοτικός 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 Δημοσίου τομέα και 

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

 (ε) Του Π.Δ. 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.Δ. 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 Δημοσίου 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.Δ. 346/98 « Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών » (έχει καταργηθεί εκτός 
από τα αρ.35 παρ.1 και αρ.36). 

(η) το Π.Δ. 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». 

(θ) του Π.Δ.  394/1996 (Φ.Ε.Κ.  266/Α/1996) « Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου». 

(ι) του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 . Η διακήρυξη. 
β . Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
γ. Η τεχνική έκθεση. 
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δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
ε.   Το τιμολόγιο μελέτης. 
στ. Το τιμολόγιο προσφοράς. 

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

331.494,75 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 76.243,80 ευρώ, δηλαδή συνολικά 
407.738,55 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2013 και 
συγκεκριμένα τους κωδικούς 20.6641, 30.6641, 35.6641, 40.6641, 70.6641, 
10.6643, 35.6643, 70.6643, 50.6641.   

ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
4.1 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας, 

Τμήμα Προμηθειών  και Αποθήκης από την Αρμόδια Επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 
του έτους 2012. 

4.2 Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10.30' και ώρα λήξης η 11.00' 

ΑΡΘΡΟ 5° Επιτροπή Διαγωνισμού - Πληροφορίες 
5.1 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (παραλαβής και αποσφράγισης 

προσφορών) καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της, αποτελείται από τους 
δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ορίζονται με την υπ' αριθμ. 104/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. 

5.2 Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τον κ. 
Λαγωνικάκο Σπύρο, Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Καλαμάτας, τηλ. 27210-60717. 

5.3     Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες 
δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. 

ΑΡΘΡΟ 6° Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
6.1 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας 

πετρελαιοειδών & λιπαντικών ελαίων, οι οποίες διαθέτουν ικανό αριθμό 
βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων και αποθηκευτικούς χώρους στην πόλη της 
Καλαμάτας, παρέχουσες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, καθώς και κάθε σχετικό 
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφ' όσον υποβάλουν τα εις 
το άρθρο 7 (φάκελος εξωτερικός) αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 
     
ΑΡΘΡΟ 7° Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
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 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού  σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/23-3-1993 «περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», υπέρ του Δήμου Καλαμάτας. 
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
γ.  Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία 
να προκύπτει ότι:  Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. 
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  Δεν 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 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασης 

τους. 

7.3   ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
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 εκπροσωπουμένου 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 με ποινή αποκλεισμού και τα 
κατωτέρω: 

α. Ρητή δήλωση διαγωνιζομένου περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

β. Δήλωση διαγωνιζομένου για την εταιρεία, από την οποία θα προμηθεύεται τα 
υγρά καύσιμα και τα λιπαντικά έλαια, καθώς και για τον τόπο εγκατάστασής της. 

γ. Ρητή δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου της προμηθεύτριας εταιρείας των 
υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων, 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. Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

ε. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε 
διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

στ. Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζομένου και μετοχικό 
κεφάλαιο. 

ζ. Δήλωση για την επιχειρηματική δομή και το εύρος δραστηριοτήτων της. 
η. Δήλωση για τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας. 
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θ. Δήλωση για τον τεχνικό (μηχανολογικό) εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση 
στην πόλη της Καλαμάτας καθώς επίσης και για τους αποθηκευτικούς χώρους και τα 
πρατήρια τα οποία θα εξυπηρετούν τα οχήματα του Δήμου που κινούνται με βενζίνη. 

ι. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την 
ποιότητα των προϊόντων της. 

ια. Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της οικονομικής προσφοράς,  που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος των 6 μηνών.  

ιβ. Δήλωση 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 Δήμου ότι χρειάζεται καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.  
Όσον αφορά στα λιπαντικά έλαια, η προθεσμία παράδοσης τους θα καθορίζεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  Εννοείται ότι η παράδοση της βενζίνης 
αμόλυβδης & super θα γίνεται επιτόπου και από τα πρατήρια της αναδόχου 
εταιρείας.  

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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 και οι τεχνικές προδιαγραφές των 
λιπαντικών ελαίων. 

- Δήλωση περί αποδοχής όσον αφορά στον χρόνο και στον τόπο παράδοσης των 
καυσίμων και λιπαντικών ελαίων (βλ. αρ. 7 παρ. 6 στοιχείο ιβ). 

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. 
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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 ξέσματα , 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. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

    8.10   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.11  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 λιανική τιμή πώλησης (ΜΛΤ), των καυσίμων 
(ομάδες 1-3), όπως αυτή δίδεται από τη Δ/νση Εμπορίου, κατά την ημέρα 
παράδοσης, και η τιμή στο σύνολό της, όσον αφορά στα ελαιολιπαντικά (ομάδα 
4) (για την ομαδοποίηση των ειδών βλ. αρ. 24 παρ. 3 της παρούσας διακήρυξης). 

9.2 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 ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας. 

9.3 Η  τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή 
θα δίνεται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση στις δεξαμενές της υπηρεσίας (πετρέλαιο 
κίνησης), στα κτίρια του Δήμου (diesel θέρμανσης), στα πρατήρια της εταιρίας 
(βενζίνη), και στον χώρο των συνεργείων του Δήμου (λιπαντικά έλαια).   

9.4 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 Δήμο 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 . 

9.5 Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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9.6 Στο διαγωνισμό  γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε τμήματα της 
προμήθειας καθόσον πρόκειται για υλικά διακριτά που διαιρούνται σε τέσσερις 
ομάδες (βλ. αρ. 24 παρ. 3 της παρούσας διακήρυξης). 

ΑΡΘΡΟ   10° Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού 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, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα 
λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

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, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους μαζί 
με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 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 Δ/νση Εμπορίου) κατά την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Καλαμάτας 
(καύσιμα), τη χαμηλότερη στο σύνολό της τιμή όσον αφορά στα λιπαντικά έλαια. 
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ 
τους. 
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Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς 
προμηθευτές, επειδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του κάθε 
διαγωνιζόμενου για διαφορετικό είδος καυσίμου είναι το πλέον συμφέρον για το 
δήμο, ή η συνολική προσφερόμενη τιμή για την ομάδα 4 (λιπαντικά έλαια) είναι πιο 
χαμηλή. 

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. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό 
ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.  

ΑΡΘΡΟ 12 Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

12.1 Το αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή  του διαγωνισμού με γνωμοδότηση 
του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 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 . 

12.2 Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή του 
διαγωνισμού γνωμοδοτεί για: 
   α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας. 

 β. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων. 

 γ. Τελική ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψη αυτού με νέους όρους,  
τότε την τελική απόφαση  λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

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 χρόνου από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών. 
Η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής 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 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 δήμο, 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 Δημαρχιακή 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 το 
Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής . 



Συνεδρίαση :  41/2012 Τρίτη  2 / 10 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   313/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   11

13.4   Για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 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, που 
πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

 

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 την ποσότητα. 

  - 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 & των λιπαντικών ελαίων και ότι αυτά είναι 
απαλλαγμένα από ελαττώματα, και κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση για 
την οποία ο Δήμος 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, ισχύ 
έχουν τα άρθρα 9 και 11 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.  
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ΑΡΘΡΟ 17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 10% 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 Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει για 12 μήνες πέραν του 
χρόνου υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

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 
Δήμος 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 ή λιπαντικού ελαίου που προμήθευσε, μέσα σε (5) ημέρες. 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να 
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

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 της Δημαρχιακής Επιτροπής μπορεί 
να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς 
το δήμο 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 στο αρ. 7 παρ. 6 στοιχείο ιβ. Για κάθε ημέρα 

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

ΑΡΘΡΟ 19 Τόπος & τρόπος παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί από το 

αρμόδιο όργανο του Δήμου Καλαμάτας.  Η παράδοση θα είναι τμηματική ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. Συγκεκριμένα : 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης  θα γίνεται ανά 10-15 ημέρες και σε 
ποσότητα περίπου 7.000 – 11.000 λίτρα και έπειτα από ειδοποίηση κάθε φορά της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς ωστόσο να είναι η παραπάνω ποσότητα και 
ο χρόνος δεσμευτικός για το Δήμο Καλαμάτας. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα δημοτικά κτίρια έπειτα 
από ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Η παράδοση της αμόλυβδης και super βενζίνης  θα γίνεται απευθείας στα 
οχήματα του Δήμου, στα πρατήρια που έχει υποδείξει ο ανάδοχος στην προσφορά 
του, όπως προβλέπεται στο αρ. 7 παρ. 7.6 στοιχείο θ της παρούσας. 
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Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων μπορεί να γίνεται τμηματικά ή εξολοκλήρου, 
πάντως για τον τρόπο παράδοσης αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 20 Παραλαβή υλικών 
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 
ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους. 

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

3.Σε περίπτωση εκπτώσεως του προμηθευτή σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης αιτίας ή άλλων νόμιμων κυρώσεων, θα 
καταπίπτει σε βάρος του προμηθευτή και υπέρ του Δήμου Καλαμάτας ποινική 
ρήτρα, ισόποση του πενταπλασίου του ανεκτέλεστου τμήματος της 
συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 21 Τρόπος- χρόνος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της παράδοσης των 
υλικών. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών 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 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα 
έκδοσής τους, σύμφωνα με τον με αρ. πρωτ. 15581/10-7-2007 ισχύοντα Κανονισμό 
Προμηθειών του Δήμου Καλαμάτας. 

  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 έκδοση της εγκριτικής απόφασης του διαγωνισμού 
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσσηνίας . 

 
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 & Λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το 2013» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
www.kalamata.gr 
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ΑΡΘΡΟ 24   Άλλα στοιχεία 
24.1 Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης 

Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας. 
24.2 Ο Δήμος Καλαμάτας  διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα  των 

καυσίμων & λιπαντικών ελαίων  κατά 30% ή να ελαττώσει την ποσότητα κατά 
50%  σύμφωνα με το άρθρο  21 παρ. 1α του Ν. 394/1996 «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου » με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

24.3 Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε περισσότερους του 
ενός προμηθευτές τα προς προμήθεια υλικά καθόσον πρόκειται για διαιρετά είδη, 
ήτοι:  
            

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

  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Οκτωβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


