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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Κρήτη Ι»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων».
γ) Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».
δ) Το Π.Δ. 60/2007 
2. Την αριθμ.56568/2004 (ΦΕΚ 842Β/8.6.04) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το πρακτικό της 17ης Δεκεμβρίου 2013 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του 
Καταστήματος
4. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη του Καταστήματος, για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  (μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης) σταθερή για όλη τη διάρκεια των συμβάσεων και για τα κατωτέρω είδη:
Ομάδα Α: Πετρέλαιο θέρμανσης προϋπολογισθείσης αξίας 50.000,00 €
Ομάδα Β: Πετρέλαιο κίνησης για την γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έκτακτης ανάγκης, 
προϋπολογισθείσης αξίας 4.000,00 €.
Ομάδα  Γ:  Πετρέλαιο  κίνησης  (από  την  αντλία)  για  τα  κρατικά  αυτοκίνητα  της  Εξωτερικής 
Φρουράς του Καταστήματος προϋπολογισθείσης αξίας 4.000,00 €.
Ομάδα  Δ:  Αμόλυβδη  Βενζίνη  (από  την  αντλία)  για  τα  κρατικά  αυτοκίνητα  της  Εξωτερικής 
Φρουράς του Καταστήματος προϋπολογισθείσης αξίας 4.000,00 €.
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- Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο της Διαχείρισης του Καταστήματος Κράτησης Κρήτη Ι 
στις  27 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:30, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού βάση του αριθμ. 11/  6-12-2013 πρακτικού  του Καταστήματος μας. 
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού  και  μετά  την  εκπνοή  του  χρόνου  που  αναφέρεται  στην  παρούσα  διακήρυξη 
(παραλαβή διακήρυξης στη Διαχείριση του Καταστήματος).
- Κριτήριο κατακύρωσης
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης (προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που 
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) επί τοις εκατό (%), επί της νόμιμα διαμορφούμενης 
μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο, κατά την ημέρα παράδοσης του πετρελαίου πριν του 
Φ.Π.Α. Η διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης θα πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου 
και Τουρισμού της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (Περ/κή ενότητα Χανίων), 
κατά την ημέρα παράδοσης των υγρών καυσίμων. 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η προμήθεια θα κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ των 
προμηθευτών που θα τις υποβάλλουν. 
- Τεχνικές προδιαγραφές
Η ποιότητα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως 
καθορίζονται από τις αποφάσεις του Γ. Χ. Κ.
- Τόπος και χρόνος παράδοσης και παραλαβής
1. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι δεξαμενές πετρελαίου του Κ. Κ. Κρήτη Ι (ομάδα Α και Β)
2. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το πρατήριο του προμηθευτή για την ομάδα Γ και Δ
3. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των 
σχετικών πιστώσεων. Η δε παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Κ. Κ. .
4. Ο χρόνος παραλαβής δεν θα είναι μεγαλύτερος των δύο εργάσιμων ημερών από την παραγγελία 
και κατά τις ώρες 8:00 – 11:00.
- Μονάδα μέτρησης
Λίτρα
- Διάρκεια σύμβασης
Έναρξη εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων θα γίνει από την 01-01-2014 έως 31-12-2014 
δυναμένη να παραταθεί για δύο μήνες ακόμη με μονομερή δήλωση του Διευθυντή του 
Καταστήματος. 
- Πίστωση δαπάνης και τρόπος πληρωμής
1α. Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 € (για τις ομάδες Α και Β) και βαρύνει 
τον ΚΑΕ 1512 Φορέας 17-110, του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ο αναλογούν Φ.Π.Α. και κάθε άλλο συναφές έξοδο, που 
βαραίνουν τον προμηθευτή, προκειμένου να παραδοθεί η εκάστοτε παραγγελία στον τόπο 
παράδοσης. 
1β. Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (για την ομάδα Γ και Δ) και βαρύνει τον 
ΚΑΕ 1511 Φορέας 17-110, του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 
οι νόμιμες κρατήσεις, ο αναλογούν Φ.Π.Α. και κάθε άλλο συναφές έξοδο που βαραίνουν τον 
προμηθευτή. 
2. Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων, θα γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο 
Δημόσιο, ύστερα από την παραλαβή του τιμολογίου, των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και 
την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
- Τρόπος σύνταξης των προσφορών
. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
2. Ο κυρίως φάκελος θα αναγράφει τον αριθμ. πρωτ. της διακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία του 
συμμετέχοντος (τίτλος εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, F.Α.Χ.) 
3. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
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4. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επίσης θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του κυρίως φακέλου. 
5. Οι τιμές των προσφορών (ποσοστό έκπτωσης) θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά.
6. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφοράς τους ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
- Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για το απασχολούμενο προσωπικό (Ι.Κ.Α.) 
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, για 
τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού 
μητρώου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους.
5. Κατάθεση του καταστατικού της εταιρίας (για τις Ο.Ε. & Ε.Ε.) όπου θα φαίνονται οι 
διαχειριστές ή Φ.Ε.Κ. (για τις Ε.Π.Ε. & Α.Ε.) όπου θα φαίνονται ο πρόεδρος ή ο Διευθύνων 
Σύμβουλος των Α.Ε. 
 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Κλαπάκης Ιωάννης
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