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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ηράκλειο   6  - 5 - 2014   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ        Αρ. πρωτ.: 500 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ    

Ταχ. Δ/νση:  Αλμυρού 14 
Ταχ. Κωδ.:  71202 Ηράκλειο 
Πληροφορίες:  Αικ.Σπυριδάκη - Ευαγγ.Φραγκιαδουλάκη 
Τηλέφωνο:  2810 278417- 278484 
Fax:   2810 - 390107  
e-mail:   a.spiridaki@apdkritis.gov.gr  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   3 /2014 

 

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού, Δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Δημοσίων 

Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 

2014. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ  Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 Του Ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση 

άλλων θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α΄/29-12-1986).  

 Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄/22-3-1994) «περί παρακράτησης φόρου στο 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 

 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 

19/ τ. Α΄/1-2-1995). 
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 Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α΄/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 

141/τ. Α΄/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».  

 Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α΄/28-9-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπου» και του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 

163/τ. Α΄/4-9-2009). 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/7-6-2010). 

 Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».  

 Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «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». 

 Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α΄/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

 Της υποπαρ. ΣΤ.20 (εφαρμογή εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσιών συμβάσεων) του 

Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

 Του Π.Δ. 370/1995 (199/Α/1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών 

του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000. 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α΄/10-7-2007). 

 Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ. Α'/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
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2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

 Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.194/ τ. Α΄/22-

11-2010). 

 Του Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α΄/27-

12-2010).  

 Την αρ. 2024709/601/0026/1998 (Φ.Ε.Κ. 431/τ. Β'/7-5-1998) απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για 

προμήθειες και εργασίες. 

 Την αρ. πρωτ. Π1/4240/14-01-2010 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Την αρ. 35130/739/9-8-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων».  

 Την αρ. 373/23-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 459/τ. Β΄/23-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή 

Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, 

στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των 

Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 

 Την αρ. 4167/2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 412/τ. Β΄/22-2-2012) «περί 

καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

 Την αρ. 278/20-1-2014 απόφαση σύστασης επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων 

(θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Κρήτης για το έτος 

2014 . 

 Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ή 

προμηθευτών υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) και λιπαντικών για το έτος 2014 για τις 

ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

για το έτος 2014. 

 Το με ημερομηνία 5/5/2014 Πρακτικό Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
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προμηθευτή υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών 

της Κρήτης για το έτος 2014 , με το οποίο προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Επαναληπτικό Ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για το έτος 2014 με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) 

και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Τριάντα Ενός Χιλιάδων ευρώ (131.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό επί τις εκατό (%) έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη την ημέρα παράδοσης μέση τιμή λιανικής πώλησης 

(χαμηλότερη τιμή) στους νομούς της Κρήτης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης.   

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007) για 

το σύνολο των ειδών καυσίμων ή ανά είδος καυσίμου (ανά CPV).  

 

Προϋπολογισμός (ανά Νομό)  

Ν. Ηρακλείου 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 30.000 18.000 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 12.000 8.500 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 20.000 19.500 

 ΣΥΝΟΛΑ 62.000 46.000 

 

Ν. Ρεθύμνης 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 10.000 6.000 
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Πετρέλαιο κίνησης 1511 8.000 6.000 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 3.000 3.000 

 ΣΥΝΟΛΑ 21.000 18.000 

 

Ν. Χανίων 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 9.000 5.500 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 4.000 3.000 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 15.000 14.500 

 ΣΥΝΟΛΑ 28.000 23.000 

 

Ν. Λασιθίου 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 10.000 6.000 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 7.000 5.000 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 3.000 3.000 

 ΣΥΝΟΛΑ 20.000 14.000 

 

 

Τόπος, Χρόνος – Διενέργειας Διαγωνισμού 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Διεύθυνση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

Αλμυρού 14, 71202 Ηράκλειο (ισόγειο) 

18/05/14 Δευτέρα 11:00 

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι την 19Η ΜΑΪΟΥ 2014 και ώρα 10.00 π.μ. Όταν οι 
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προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία 

μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 

μέχρι τις 16 ΜΑΪΟΥ 2014 και ώρα 15.00 μ.μ. και να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που 

κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

 

Αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών 

καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Κρήτης για το 

έτος 2014 (αρ. 278/20-1-2014 απόφασή μας). 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 

υπηρεσία μας – Διεύθυνση Οικονομικού στα τηλέφωνα:   

2810-278417 (Κ. Σπυριδάκη) και 2810-278484 (Ε. Φραγκιαδουλάκη) 

Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.apdkritis.gov.gr 

καθώς και στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ). 

 Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης αναπόσπαστα 

μέρη της παρούσας. 

 

Συνημμένα                         Ε.Γ.Γ. 

  Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Υπόδειγμα σύμβασης        κ.α.α. 

      

      ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 

 

Κοινοποίηση                                                                       

1. Τ.Ε.Ε. 
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 
Πρεβελάκη και Γρεβενών, 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνα: (2810) 342520, 341455 
Fax: (2810) 281128 

  e-mail: teetak@tee.gr  
 

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
Νεάρχου 23, 73100 Χανιά 
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Τηλέφωνα: (28210) 27900, 27901, 27903 
Fax: (28210) 27902 
e-mail:teetdk-library@central.tee.gr  

 
2. Οικονομικό Επιμελητήριο  

Τμήμα Ανατολικής Κρήτης  
Εθνικής Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο, 71 306 
Fax: 2810-224595 
Email oeetak@her.forthnet.gr 
 

15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
Μυλωνογιάννη 15 A και Κριάρη 2ος όροφος, 73100 Χανιά 
Fax: 28210 76186 
Email: oee15pt@oe-e.gr 

 
 3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης 

Δημοκρατίας 35, Ά Όροφος 
T.Κ. 713 06, Ηράκλειο 
Tηλέφωνο & Fax: 2810343906 - 2810223303 
Email: geoteepk@otenet.gr 

 
4.  Εμπορικά Επιμελητήρια 
N. Ηρακλείου  

Κορωναίου 9, 71202 
φαξ. 2810222914 
e-mail: info@ebeh.gr 

 
N. Χανίων 

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 
Χανιά Κρήτης, 73104 
Fax: 28210-28307 
e-mail: epimel@chania-cci.gr  
 

N. Ρεθύμνης 
Εμμ. Πορτάλιου 23, 74100 Ρέθυμνο 
Fax 28310 55086 
e-mail : manager@eber.gr 
 

N. Λασιθίου 
Έβανς 2, 72100 Άγιος Νικόλαος 
Τηλέφωνο:+30 28410 22231, +3028410 27140 
e-mail : info@ epimlas.gr 

 
5. Μέλη Επιτροπής:              
Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Κοιν.Υποθέσεων    
 Συγγενίδου Ελένη   

 
Δ/νση Διοίκησης  
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 Βολτυράκη Δάφνη   
 Λαμπράκης Στέφανος 
 Ορφανός Γεώργιος     

 
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών  
 Καρατσάλη Μαρίνα  
 
Δ/νση ΠΕΧΩΣ 
 Τζωρτζάκης Κωνσταντίνος  
 Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  

 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  
 Συσκάκης Ιωάννης  
 
Δ/νση Δασών Ηρακλείου  
 Τζανάκη Χαρά 

 
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  
 Σταματάκη Δέσποινα  
 
 
Εσωτερική Διανομή 

Τμήμα Προμηθειών & Διαχ. Υλικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ        

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2014 

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού, Δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρικής 

αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2014. 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:       Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
 
 
Προϋπολογισμός Εκατόν Τριάντα Μία Χιλιάδες ευρώ 

(131.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

 
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.    7 Μαΐου  2014 
  
Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 
Ημερήσιο Εθνικό Τύπο:        7 Μαΐου  2014 
 
 
Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας  
υποβολής προσφορών:     19 Μαΐου  2014 
 
 
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:    19 Μαΐου  2014 
   
 
Ημέρα και  Ώρα Διεξαγωγής Διαγωνισμού:   Δευτέρα 11η  πρωινή  
 
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού:   Διεύθυνση Οικονομικού / Τμήμα 

 Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της 

 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 Αλμυρού 14 Ηράκλειο 71202  (ισόγειο) 
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Νομικό Πλαίσιο-Διατάξεις-Αποφάσεις -Εγκύκλιοι 

Του Ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση 

άλλων θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α΄/29-12-1986).  

 Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄/22-3-1994) «περί παρακράτησης φόρου στο 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 

 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 

19/ τ. Α΄/1-2-1995). 

 Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α΄/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 

141/τ. Α΄/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».  

 Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α΄/28-9-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπου» και του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 

163/τ. Α΄/4-9-2009). 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/7-6-2010). 

 Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».  

 Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «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». 

 Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α΄/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
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 Της υποπαρ. ΣΤ.20 (εφαρμογή εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσιών συμβάσεων) του 

Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

 

 Του Π.Δ. 370/1995 (199/Α/1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών 

του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000. 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α΄/10-7-2007). 

 Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ. Α'/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

 Του Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.194/ τ. Α΄/22-

11-2010). 

 Του Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α΄/27-

12-2010).  

 Την αρ. 2024709/601/0026/1998 (Φ.Ε.Κ. 431/τ. Β'/7-5-1998) απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για 

προμήθειες και εργασίες. 

 Η αρ. 117/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έτυχε αποδοχής 

από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών, δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 Την αρ. πρωτ. Π1/4240/14-01-2010 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Την αρ. 35130/739/9-8-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων».  

 Την αρ. 373/23-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 459/τ. Β΄/23-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή 

Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, 

στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των 

Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
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 Την αρ. 4167/2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 412/τ. Β΄/22-2-2012) «περί 

καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

 Την αρ. 278/20-1-2014 απόφαση σύστασης επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων 

(θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Κρήτης για το έτος 

2014 . 

 Το με ημερομηνία 5/5/2014 Πρακτικό Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προμηθευτή υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών 

της Κρήτης για το έτος 2014 , με το οποίο προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

 

1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού που εδρεύει στην Αλμυρού 14, 71202 Ηράκλειο διενεργεί τον διαγωνισμό για 

τις ανάγκες των: 

 των Αστυνομικών Αρχών (Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου),  με τις αρ. 8045/22/1287-1/22-1-2014, 

8045/22/5072-1/22-1-2014, 8045/22/5315-1/22-1-2014, 8045/22/5316-1/22-1-2014 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης. 

 των Λιμενικών Αρχών (Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων, Λασιθίου) με τις αρ. 391/13-1-2014, 393/13-

1-2014, 690/20-1-2014, 392/13-1-2014 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

 του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης με την αρ. 249/14-1-2014, αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης. 

 των Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων με τις αρ. 402/27-1-2014 και 1023/11-2-2014 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης. 

 της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου με την αρ. 124/28-1-2014, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 της Υπηρ. Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης με την αρ. 655/19-3-2014, απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. 

 του Καταστήματος Κράτησης Χανίων με τις αρ. 1822/23-1-2014 και 1812/23-1-2014, αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης. 
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 του Τελωνείου Ηρακλείου με την αρ. 407/13/21-1-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

 των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με τις αρ. 249/21-1-2014, 72/9-1-2014, 

1459/14-3-2014, 1501/18-3-2014, 1502/18-3-2014 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου, Ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές, για την επιλογή προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, 

για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

για το έτος 2014, προϋπολογισμού εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (131.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν: 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

(Λίτρα)  

Πετρέλαιο 

Κίνησης 

(Λίτρα)  

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

(Λίτρα) 

Βενζίνη LRP 

(super) 

(Λίτρα) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός  

με Φ.Π.Α. (€) 

40.000 22.500 35500  131.000,00 

 

 

Προϋπολογισμός (ανά Νομό):  

Ν. Ηρακλείου 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 30.000 18.000 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 12.000 8.500 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 20.000 19.500 

 ΣΥΝΟΛΑ 62.000 46.000 

 

Ν. Ρεθύμνης 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 
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Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 10.000 6.000 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 8.000 6.000 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 3.000 3.000 

 ΣΥΝΟΛΑ 21.000 18.000 

 

Ν. Χανίων 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 9.000 5.500 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 4.000 3.000 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 15.000 14.500 

 ΣΥΝΟΛΑ 28.000 23.000 

 

Ν. Λασιθίου 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 1511 10.000 6.000 

Πετρέλαιο κίνησης 1511 7.000 5.000 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

1512 3.000 3.000 

 ΣΥΝΟΛΑ 20.000 14.000 

 

 H κατακύρωση του διαγωνισμού για όλα τα είδη καυσίμων θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή 

ήτοι, την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  

α. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται, στη νόμιμα διαμορφούμενη την ημέρα 

παράδοσης μέση τιμή λιανικής πώλησης (χαμηλότερη τιμή) στους νομούς της Κρήτης, όπως αυτή 

θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος 

Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 

άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 
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β. Σε περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται  

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές 

δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 

προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

γ. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην 

κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 

 

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007) για 

το σύνολο των ειδών καυσίμων ή ανά είδος καυσίμου (ανά CPV).  

 

Οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν συνάρτηση της 

συνολικής προεκτιμόμενης αξίας η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί.  

 

Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) θα είναι 

σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

 
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με 

τον Ανάδοχο μέχρι 31-12-2014. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για ένα 

δίμηνο με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τον προμηθευτή. 

 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται: 
 στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στη διεύθυνση 

http://www.apdkritis.gov.gr καθώς και στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον 
ΑΔΑ) είτε 

 στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικού, Αλμυρού 14 Ηράκλειο 

(ισόγειο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-278417 και 2810-

278484).  

 
5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις 7-5-2014:  

(α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως 

προβλέπει η κείμενη νομοθεσία,  

(β) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας   

(γ) σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα της Κρήτης 

και θα αναρτηθεί (με αποδεικτικό ανάρτησης) στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης (Αλμυρού 14, 71202 Ηράκλειο). 

 
Η περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν επίσης στα:   
 
(1)  Τ.Ε.Ε. 

(1.α) Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 
Πρεβελάκη και Γρεβενών, 71202 Ηράκλειο 
Τηλέφωνα: (2810) 342520, 341455 
Fax: (2810) 281128 

  e-mail: teetak@tee.gr  
 

(1.β) Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
Νεάρχου 23, 73100 Χανιά 
Τηλέφωνα: (28210) 27900, 27901, 27903 
Fax: (28210) 27902 
e-mail:teetdk-library@central.tee.gr  

 
(2) Οικονομικό Επιμελητήριο  

(2.α) Τμήμα Ανατολικής Κρήτης  
Εθνικής Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο, 71 306 
Fax: 2810-224595 
Email oeetak@her.forthnet.gr 
 

(2.β) 15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
Μυλωνογιάννη 15 A και Κριάρη 2ος όροφος, 73100 Χανιά 
Fax: 28210 76186 
Email: oee15pt@oe-e.gr 

 
(3) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης 

Δημοκρατίας 35, Ά Όροφος 
T.Κ. 713 06, Ηράκλειο 
Tηλέφωνο & Fax: 2810343906 - 2810223303 
Email: geoteepk@otenet.gr 

 
(4) Εμπορικά Επιμελητήρια 
 (4.α) N. Ηρακλείου  

Κορωναίου 9, 71202 
φαξ. 2810222914 
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e-mail: info@ebeh.gr 
 
 (4.β) N. Χανίων 

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 
Χανιά Κρήτης, 73104 
Fax: 28210-28307 
e-mail: epimel@chania-cci.gr  
 

 (4.γ) N. Ρεθύμνης 
Εμμ. Πορτάλιου 23, 74100 Ρέθυμνο 
Fax 28310 55086 
e-mail : manager@eber.gr 
 

 (4.δ) N. Λασιθίου 
Έβανς 2, 72100 Άγιος Νικόλαος 
Τηλέφωνο:+30 28410 22231, +3028410 27140 
Email:info@ epimlas.gr 

 
 
 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 

οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
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στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

 

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. (ήτοι έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ 6.550 

€).  

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από 

αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο 

ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που 

αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την 

διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 

ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 
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(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

(2) ο αριθμός της διακήρυξης 

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της 

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ 

των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την 

Υπηρεσία. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 

βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 

μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

 

6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή 

ανάθεσης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και 

εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή 

παραίτησης από αυτά. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε 

περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 

εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

9. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο 

χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη. 

10. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 

τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 

β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της 

εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που 

αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων 

από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού 

παραλαβής.  

 

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

πρέπει: 

α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

β) να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής* της προσφοράς τους οι προμηθευτές: 

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΟΡ1Θ-Τ6Φ



σελ. 22/43 

 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 

δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 

 δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

 ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης. 

*Σημείωση: Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει (επί ποινή απορρίψεως) να συμπίπτει 

με την ημερομηνία της κατάθεσης της προσφοράς στην υπηρεσία μας. Σε περίπτωση που η προσφορά 

υποβληθεί ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας courier η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει 

να συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης του φακέλου της προσφοράς στο ταχυδρομείο ή την 

εταιρεία courier.  

γ) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να 

υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 
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α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό 

ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 

Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 

β. Οι αλλοδαποί: 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α΄/10-7-2007).  

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α΄/10-7-2007).  

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
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ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) 

του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό επιχείρησης. 

δ. Οι Συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

όπως αναφέρονται στα άρθρο 6 και 7 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/ τ. Α΄/10-7-2007).  

 

Άλλα δικαιολογητικά:  
 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο:  

 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων  

 Αντίγραφο άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων 

 

7. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την 19Η 

ΜΑΪΟΥ 2014 και ώρα 10.00 π.μ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα 

πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 16 ΜΑΪΟΥ 2014 και ώρα 15.00 μ.μ. και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω 

προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας: 
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

Δ/νση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 

Αλμυρού 14, 71202 Ηράκλειο 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών 

που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την 

πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 

διαδικασία. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται 

στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την 

αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών 

τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο  πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 

Σύνταξη Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 

μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. 
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Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση μπορεί να είναι 

διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία 

εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από το διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα 

επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες 

στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς 

να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Προμηθευτή, εφόσον προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας η εάν 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από αποθέματα άλλου δημοσίου φορέα ή δωρεές). 

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Δύναται, επίσης, να μην εξαντλήσει 

το σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας, εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. 

Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
 
 
Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) που θα τεθούν 

μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, 
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θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη. 

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να είναι σφραγισμένοι με κολλητική ταινία και 

να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του διαγωνιζομένου, 

καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

Προσφορά 

Διακήρυξη Αρ.  3 /2014 

«ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» 

 

Ημερομηνία Διαγωνισμού:  19 Μαΐου 2014 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών και Διαχ/σης Υλικού 

Στοιχεία αποστολέα (προσφέροντος) : 

Επωνυμία 

Διεύθυνση 

Αριθμός τηλεφώνου 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

 

 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει δυο (2) ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους με τη 

σφραγίδα του υποψηφίου, επί μέρους υποφακέλους. 

  

 Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 6 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) της 

παρούσας Διακήρυξης, σε δυο επιμέρους υποφακέλλους:  

ένα (1) που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) που φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δύο (2) Υποφάκελοι περιλαμβάνονται στον κυρίως υποφάκελο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο αντιτύπων, υπερισχύει 

το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
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 Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

περιέχει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δυο επιμέρους υποφακέλους:  

ένα (1) που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) που φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».  

 

Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να φέρει τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Υποβολή της οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

συνεπάγεται την απόρριψή της. 

Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον παρακάτω 

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και θα αναφέρει το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα 

διαμορφούμενη την ημέρα παράδοσης μέση τιμή λιανικής πώλησης (χαμηλότερη τιμή) στους νομούς της 

Κρήτης όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου 

Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης  και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 

άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην Οικονομική Προσφορά, που θα δοθεί από τους διαγωνιζόμενους, 

αποτελεί την πλήρη αποζημίωσή τους για την προμήθεια και διανομή των υγρών καυσίμων. 

Η Οικονομική Προσφορά μονογραφείται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε 

περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από Ένωση προσώπων, Όμιλο, Κοινοπραξία, υπό σύσταση κοινοπραξία η 

εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή/και νομικά που συμμετέχουν από κοινού, υπογράφεται 

από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους. Προσφορά που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή μη 

προσηκόντως υπογεγραμμένη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος 

ποσοστό έκπτωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν 

ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου, που τις διατυπώνει. 

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης δεσμεύουν τον Προμηθευτή και θα παραμείνουν σταθερά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ούτε σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό 

έκπτωσης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Ανάδοχος κηρύσσεται όποιος προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά - το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) - για κάθε είδος καυσίμου (cpv) εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 

Διακήρυξης. 
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Ο υποφάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού 

σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με κολλητική ταινία και τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό. 

Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του. Δεν 

επιτρέπεται η τροποποίηση της δομής του παρακάτω πίνακα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της προκήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της προκήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή οιανδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της Διακήρυξης.   

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

Διακήρυξης απορρίπτονται. 

 
 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής 
 

 (ολογράφως) (αριθμητικώς) 
Βενζίνη Αμόλυβδη   
Πετρέλαιο κίνησης   

Πετρέλαιο Θέρμανσης   

 
 

Για το διαγωνιζόμενο 
…………………………………. 

Σφραγίδα και Υπογραφή 
 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 

αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε 
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κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 
 

8. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών στις 19 Μαΐου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχ/σης Υλικού , Αλμυρού 14  71202 Ηράκλειο (ισόγειο). 

Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

τους το επιθυμούν. 

 

Αποσφράγιση Προσφορών 

Η διαδικασία αξιολόγησης και αποσφράγισης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οι οποίοι μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών ανά φύλλο. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια 

Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και 

υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται από την Υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστεί την 

ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 

 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 

διαγωνιζόμενων (δηλαδή των προσφορών τους) προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την 

πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. 

 Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 Αποκλείονται από το διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια  του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.    

 Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από 

τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο 

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 Αν ο φάκελος τυπικών δικαιολογητικών είναι πλήρης, οι διαγωνιζόμενοι γίνονται καταρχήν αποδεκτοί στον 

διαγωνισμό. 

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου 

αναφέρονται οι προσφορές και τα υποβληθέντα και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την 
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αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία 

στους εν λόγω υποφακέλους ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει ο διαγωνιζόμενος 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007. 

 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς και με 

τηλεομοιοτυπία. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και 

ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία τους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 

 
 
Αξιολόγηση Προσφορών 

 Η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τον «Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς», 

μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν και προβαίνει σε αξιολόγηση της οικονομικής 

προσφοράς, όλων όσων έγιναν αποδεκτοί από την πρώτη φάση του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση 

ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια: 

(α) απορρίπτει ως απαράδεκτες τις οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

Διακήρυξης και 

(β) προβαίνει στην ανάλογη οικονομική αξιολόγηση / συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, 

σύμφωνα με τη συνολικά μεγαλύτερη έκπτωση. 

 

Η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε καμία περίπτωση οι 

υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. 

 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη σύνταξη του 

σχετικού πρακτικού, συμπεριλαμβανομένων των συγκριτικών πινάκων της οικονομικής προσφοράς των 

υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, το οποίο θα υποβάλλει, μαζί με όλα τα στοιχεία του 

φακέλου του διαγωνισμού στη Δ/νση Οικονομικού, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης του 

εν λόγω πρακτικού, υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και 

έπειτα να γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση του 

προηγούμενου σταδίου απαράδεκτες δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

 

Απόρριψη Προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
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 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα απαιτούμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των αιτούμενων δικαιολογητικών. 

 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου. Στην περίπτωση αυτή 

θα ζητείται από τον υποψήφιο Προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του 

προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Διακήρυξη. 

 

Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί να 

προτείνει: 

I. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το 

ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της υπό προμήθεια ποσότητας στην περίπτωση μεγαλύτερης 

ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

50%, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή. 

II. Την κατανομή της προς προμήθειας / ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. 

III. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων. 

IV. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν 

συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

V. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχείων I και ΙΙ των 

περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

VI. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις : 

- Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την προμήθεια του εν λόγω διαγωνισμού, λόγω διακοπής ή περιορισμού 

της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει. 

-Όταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Υπηρεσία. 

-Όταν κρίνεται ότι υπήρξε παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας. 
- Όταν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

συνδιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 
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- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

VII. Ειδικά σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μια μόνο προσφορά, 

και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να 

επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (άρθρο 21 

ΠΔ 118/2007). 

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 

ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει, επίσης, στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα 

ενημερωθούν εγγράφως οι συμμετέχοντες. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα, στην 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν 

εγγράφως για τη διαδικασία και το χρόνο πρόσβασής τους στα δικαιολογητικά μετά την υποβολή τους. 

 Μετά την αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η Επιτροπή προβαίνει, σε 

ανοικτές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο 

συμμετέχων που προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται η κατακύρωση γίνεται στο 

συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης). Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον Προμηθευτή με την 

αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους Προμηθευτές δεν 

προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται (άρθρο 

19 Π.Δ. 118/2007). 

 

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής Προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και 

την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση: 

 κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού  
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 κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής  

 κατά της κατακυρωτικής απόφασης 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχ/σης Υλικού της Δ/νσης 

Οικονομικού στη διεύθυνση Αλμυρού 14, 71202 Ηράκλειο (1ος όροφος), για την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και Προσφυγών ως εξής: 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δε 

γίνονται δεκτές. 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 

26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι ο Γενικός Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 

118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό 

(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο 

έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). 

 

 

 

 

10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα προβεί στη σύναψη της Σύμβασης, μετά από πρόσκληση προς τον 

Προμηθευτή για την υπογραφή της Σύμβασης, αφού προηγουμένως κοινοποιηθεί η απόφαση στους λοιπούς 

διαγωνιζόμενους και παρέλθουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο Ν. 2522/1997, για την άσκηση του 

δικαιώματος της προσωρινής προστασίας των διαγωνιζομένων.   

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση - Σύμπραξη, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει Κοινοπραξία. 
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Ο Προμηθευτής καλείται να υπογράψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή που θα βασίζεται στην απόφαση 

ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα ως Υπόδειγμα «Σχέδιο Σύμβασης».  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης προσκομίζοντας ταυτόχρονα και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% 

επί της συμβατικής αξίας του ποσού που αναλογεί στο είδος ή στα είδη καυσίμων (cpv) για το/α οποία γίνεται 

η προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η υπογραφείσα δημόσια Σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31-12-2014. Το Δημόσιο 

έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για ένα δίμηνο με απλή έγγραφη ειδοποίηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τον προμηθευτή. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

 

11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
  
Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική 

Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν πραγματοποίησε την προμήθεια και παράδοση ή 

αντικατάσταση των ειδών μέσα στο συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. Για κάθε γενικά παράβαση από τον Προμηθευτή, των όρων της Σύμβασης (όπως 

καθορίζονται από αυτή) και για συμπεριφορά αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, 

επιβάλλονται κυρώσεις που διαλαμβάνονται από το Π.Δ. 118/2007, δηλαδή η σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη 

εκπτώτου από τη Σύμβαση. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Καλής Έκτέλεσης ή 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 
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β. Προμήθεια των υγρών καυσίμων σε βάρος του έκπτωτου Προμηθευτή είτε από τους υπολοίπους 

Προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια 

διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 

βάρος του εκπτώτου Προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται νέα υλοποίηση προμήθειας των υγρών καυσίμων, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση 

του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 

Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και 

μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υγρών καυσίμων για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα εν λόγω προϊόντα μέχρι την προηγούμενη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 

αυτού. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή 

τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος 

κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 

τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση  όταν:  

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα καύσιμα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη των 

Υπηρεσιών. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, αν δεν κάνει 

γνωστό με έγγραφο στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε είκοσι 

μέρες (20/μερο) από τότε που συνέβησαν και τα οποία είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του Προμηθευτή για 

την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και 

τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή . 

Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του Προμηθευτή θα 

κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα βεβαιώνονται ως Δημόσιο Έσοδο και θα 

εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων το 

πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 
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12. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Προμηθευτής: 

 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων. 

 ο Προμηθευτής δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 ο Προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 

του. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄ αυτήν, χωρίς τη 

τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής 

παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την 

παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τα καύσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος 

του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Εάν ο έκπτωτος 

παραδώσει τα καύσιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίμων. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία 

καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 

Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης 

συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την εκτέλεση του 

προβλεπόμενου στην παρούσα σύμβαση έργου. 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας 

υγρών καυσίμων, όπως αυτό θα καθορισθεί στη σχετική Σύμβαση. 

 
 

13. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αξία των καυσίμων που θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες θα καταβάλλεται στον προμηθευτή στις 

αρχές του επόμενου μήνα και μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής, τιμολόγιο του προμηθευτή, 

πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π. 

Κατά την πληρωμή θα γίνονται κρατήσεις: 

 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ 

 Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 

 Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήμου 

 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

 

Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου 1% στην καθαρή αξία σύμφωνα με το Ν. 2198/1994, άρθρο 

24. 

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου το οφειλόμενο ποσό καταπτώσεως εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και επί των 

κρατήσεων υπέρ τρίτων υπόκειται στο εκάστοτε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επί αυτού 

εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως πρέπει να προβλέπει και την καταβολή της ανωτέρω επιβαρύνσεως. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   
 

Σύμβαση για την ανάθεση υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των 

δημοσίων υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2014.  

 

Στο Ηράκλειο σήμερα     -…..-2014 στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού οι: 

 ………………………. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης και ο 

 ……………………. , ως νόμιμος εκπρόσωπος της   ……………………………………………………… ………………… 

έχοντας υπόψη: 

Την αρ. …………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία 

κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή το αποτέλεσμα του ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2014 (Διακήρυξη 3/2014) που στο εξής θα καλείται χάριν 

συντομίας «Προμήθεια», που αποκαλούνται για συντομία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΣ αντίστοιχα, συμφώνησαν 

και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 
 

Άρθρο 1  
Αντικείμενο της Σύμβασης   

 
Με την παρούσα Σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή, τον 

εφοδιασμό με υγρά καύσιμα (κίνησης και θέρμανσης) των Δημόσιων Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Τριάντα Ενός 

Χιλιάδων ευρώ (131.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 

Άρθρο 2 
Είδη – Ποσότητες - Τιμές 

Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν:  

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

(Λίτρα)  

Πετρέλαιο 

Κίνησης 

(Λίτρα)  

Αμόλυβδη 

Βενζίνη 

(Λίτρα) 

Βενζίνη LRP 

(super) 

(Λίτρα) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός  

με Φ.Π.Α. (€) 
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40.000 22.500 25.500  131.000,00 

 
Οι συμβατικές ποσότητες μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν, σε συνάρτηση με την εκάστοτε 

ημερήσια τιμή ανά λίτρο, χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική συμβατική δαπάνη. 

 
 

Άρθρο 3 
Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες 

Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) θα είναι 

σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

 
 

Άρθρο 4 
Παράδοση Καυσίμων 

 
Η παράδοση των καυσίμων των αυτοκινήτων θα γίνεται στο πρατήριο του προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με υγρά καύσιμα τις Δημόσιες Υπηρεσίες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας των υγρών καυσίμων του προμηθευτή και η 

πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παραπάνω 

άρθρο, θα γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται εντός 24 ωρών σε κάθε κτίριο της Υπηρεσίας χωρικής 

αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση της. 

 

Άρθρο 5 
Αμοιβή Προμηθευτή 

 
Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των Εκατόν Τριάντα Ενός Χιλιάδων ευρώ (131.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
α. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται, στη νόμιμα διαμορφούμενη την ημέρα 

παράδοσης μέση τιμή λιανικής πώλησης (χαμηλότερη τιμή) στους νομούς της Κρήτης όπως αυτή 

θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος 

Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης  και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε 

άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

β. Σε περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή βρίσκονται  

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΟΡ1Θ-Τ6Φ



σελ. 42/43 

χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές 

δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως 

προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 

γ. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην 

κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση. 

  
 

Άρθρο 6 
Λύση Σύμβασης- Καταγγελία 

H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Προμηθευτής: 

 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων. 

 ο Προμηθευτής δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 ο Προμηθευτής εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 

του. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄ αυτήν, χωρίς 

την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο 

Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν 

αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίησή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 

 
 

Άρθρο 7 
 Πληρωμή- κρατήσεις 

 

Η αξία των καυσίμων που θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες θα καταβάλλεται στον προμηθευτή στις 

αρχές του επόμενου μήνα και μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής, τιμολόγιο του προμηθευτή, 

πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π. 

Κατά την πληρωμή θα γίνονται κρατήσεις: 

Α.  3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ 

Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 
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Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήμου 

Β.  0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

Επίσης  θα γίνεται παρακράτηση φόρου 1% στην καθαρή αξία σύμφωνα με το Ν. 2198/1994, άρθρο 24. 

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, το οφειλόμενο ποσό καταπτώσεως εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και επί των 

κρατήσεων υπέρ τρίτων υπόκειται στο εκάστοτε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επί αυτού 

εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως πρέπει να προβλέπει και την καταβολή της ανωτέρω επιβαρύνσεως. 

 

Άρθρο 8 
Λήξη της σύμβασης  

 
Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της παρούσας μέχρι 31-12-2014. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να 

παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για ένα δίμηνο με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης προς τον προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 9 
Λοιποί όροι προμήθειας  

 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 και 

Ν. 2286/1995.  

Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της προμήθειας αυτής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 

150/τ. Α΄/10-7-2007), τα οποία η εταιρία έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα και από 

τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

     ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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