
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  
 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 
 

ΕΚΠΟΤΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 
 

 
ΤΜΗΜΑ Γ’  : Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ’  : Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 
 

 
 



ΤΜΗΜΑ Γ’  : Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΥΝΑΜΕΙ  ΤΟΥ  Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

  

Ταχ. Δ/νση: Καλοχώρι 
Πληροφορίες: Τσακαλάκη Λαμπρινή 
Τηλέφωνο: 2310751108             

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

Οι προδιαγραφές των υγρών καυσίμων που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων , τη 
θέρμανση των κτιρίων, καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Δέλτα σύμφωνα 
με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους είναι: 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 
Δέλτα πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 
. 
 

1) θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 
467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β, β) στην Υπουργική Απόφαση 469/2002 
Φ.Ε.Κ. 1273/2003  τεύχος Β και γ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 
Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β. 

 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ΘΜΙΑΣ  
                                                                       ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
       ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ                        ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΥΝΑΜΕΙ  ΤΟΥ  Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

  

Ταχ. Δ/νση: Καλοχώρι 
Πληροφορίες: Τσακαλάκη Λαμπρινή 
Τηλέφωνο: 2310751108             
 
 
 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Υ  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ  

 
Α / Α  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Μ Ο Ν Α Δ Α  

Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ  

Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α  Τ Ι Μ Η   

Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ  

Δ Α Π Α Ν Η  

1  Π ε τ ρ έ λ α ι ο  

θ έ ρ μ α ν σ η ς  

Λ ί τ ρ α  1 6 0 . 0 0 0  1 , 2 0  1 9 2 . 0 0 0 , 0 0  

 C P V  

0 9 1 3 5 1 0 0 - 5  

  Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  1 9 2 . 0 0 0 , 0 0  

    Φ . Π . Α .  

2 3 %  

4 4 . 1 6 0 , 0 0  

    Γ ε ν ι κ ό  

σ ύ ν ο λ ο  

2 3 6 . 1 6 0 , 0 0  

 

 
                                          
 

           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                              03/09/2013                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

                                                                                                          ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

       ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ                                             

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                               ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

  



ΤΜΗΜΑ Δ’  : Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΥΝΑΜΕΙ  ΤΟΥ  Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

  

Ταχ. Δ/νση: Καλοχώρι 
Πληροφορίες: Τσακαλάκη Λαμπρινή 
Τηλέφωνο: 2310751108             

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

Οι προδιαγραφές των υγρών καυσίμων που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων , τη 
θέρμανση των κτιρίων, καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Δέλτα σύμφωνα 
με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους είναι: 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 
Δέλτα πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 
. 
 

2) θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 
467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β, β) στην Υπουργική Απόφαση 469/2002 
Φ.Ε.Κ. 1273/2003  τεύχος Β και γ) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 
Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β. 

 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄ΘΜΙΑΣ  
                                                                           ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
       ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ                      ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΥΝΑΜΕΙ  ΤΟΥ  Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

  

Ταχ. Δ/νση: Καλοχώρι 
Πληροφορίες: Τσακαλάκη Λαμπρινή 
Τηλέφωνο: 2310751108           
 
   

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Υ  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ  

 
Α / Α  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Μ Ο Ν Α Δ Α  

Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Σ  

Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α  Τ Ι Μ Η   

Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ  

Δ Α Π Α Ν Η  

1  Π ε τ ρ έ λ α ι ο  

θ έ ρ μ α ν σ η ς  

Λ ί τ ρ α  9 0 . 0 0 0  1 , 2 0  1 0 8 . 0 0 0 , 0 0  

 C P V  

0 9 1 3 5 1 0 0 - 5  

  Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  1 0 8 . 0 0 0 , 0 0  

    Φ . Π . Α .  

2 3 %  

2 4 . 8 4 0 , 0 0  

    Γ Ε Ν Ι Κ Ο  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

1 3 2 . 8 4 0 , 0 0  

 

 
                                          
 

           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                              03/09/2013                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

                                                                                                          ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

       ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ                                             

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                       ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

  
  



         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΚΑΙ Δ’ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

 

Άρθρο 1 

Ι) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων & 

ελαιολιπαντικών από το Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. 

ΙΙ) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στα αυτοκίνητα και μηχανήματα, 

καθώς και στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Δέλτα και των Νομικών Προσώπων ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη 

του Δήμου Δέλτα στο αμαξοστάσιο στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει το Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και 

ελαιολιπαντικών. 

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία. 

ΙΙΙ) Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών): 

- για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 800.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% 

- για τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό στο ποσό των 99.999,00 € 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% 

- για την Α’ βάθμια σχολική επιτροπή στο ποσό των 236.160,00 € συμπεριλαμβανομένου 

και του Φ.Π.Α. 23% 

- για την Β’ βάθμια σχολική επιτροπή στο ποσό των 132.840,00 € συμπεριλαμβανομένου 

και του Φ.Π.Α. 23% 

- για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) στο ποσό των 4.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% 

- για τη Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) στο ποσό των 

1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% 

 

Οι συμβάσεις θα έχουν ετήσια ισχύ από την υπογραφή τους και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους 

του κάθε φορέα ξεχωριστά, όπως αυτοί περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης. 



Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες πριν από την εξάντληση του 

οικονομικού αντικειμένου της παρούσης (συμβατικό ποσό), ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά 

Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης 

μονομερώς για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού (παρ. 1, 

άρθρο 8 του ΠΔ60/07). 

Επίσης, στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το 

συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά του Πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν 

τη χρονική ισχύ των συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες με απλή έγγραφη 

ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ανάθεσης της προμήθειας σε άλλο προμηθευτή. 

 

Άρθρο 2 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

Ι) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και 

τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

ΙΙ)   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

ΙΙΙ) Την Π1/358/ΦΕΚ Β  ́ 92/10-2-1999 για την εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με 

ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

(Ε.Π.Π.) 

ΙV) Τον Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως  του Δημοτικού  και  Κοινοτικού Κώδικα». 

V) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1251/2011 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L319/43/2-12-2011 

της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναφέρεται στην «τροποποίηση των 

Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων» κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Π.Δ. 60/ Α'64/16-3-2007 

όπως ισχύει), του άρθρου 69 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (Π.Δ. 59/Α'63/16-3-2007 όπως ισχύει) και 

του άρθρου 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ. 

VI) Το Π.Δ. 60/2007 (Άρθρα 29-32), 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 

και του κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007. 

VII)  Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση 

των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 

VIII) Τον Ν. 1416/84 «περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως   διατάξεων  Δημοτικής  και  

Κοινοτικής  Νομοθεσίας ».  

ΙΧ) Τον Ν.3054/2002 για  την  οργάνωση  της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες  διατάξεις. 



X) Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και των αντίστοιχων 

Κ.Α. του 2014. 

XI) Τον Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων. 

XII) Τον Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» και της 

Οδηγίας 4/2002 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού 

του άρθρου 4 του Ν. 3021/2002. 

XIII) Την Υπουργική Απόφαση 467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β 

XIV) Την Υπουργική Απόφαση 469/2002 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 τεύχος Β 

XV) Την Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β 

XVI) Την Υπουργική Απόφαση 514/2004 Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β 

XVII) Την Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 

XVIII) Την Υπουργική Απόφαση 354 και 356/2000 Φ.Ε.Κ. 410/2001 τεύχος Β 

XΙΧ) Την Υπουργική Απόφαση 626/2001 Φ.Ε.Κ. 1730/2001 τεύχος Β 

XX) Την Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 30/2005 ΦΕΚ 1415/2006 τεύχος Β 

XXI) Το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α  ́(πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που κυρώθηκε με 

το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α  ́18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων. 

 

Άρθρο 3 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας 

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Προϋπολογισμός και προσφορά 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

 

Άρθρο 4 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς το Φ.Π.Α., επί της συνολικής συμβατικής 

αξίας. 

 

Άρθρο 5 

Για τα υγρά καύσιμα η προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης τιμής 

λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης είναι σταθερή και 

αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 



Ομοίως για τα ελαιολιπαντικά η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του 

προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και 

δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή 

των υπό προμήθεια υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 

προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων και λιπαντικών. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα και των Νομικών 

του Προσώπων. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές καυσίμων υποχρεούνται να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου 

και εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδουν, το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 

(Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορίου και αναγράφονται σε αυτό 

οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής. 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι ο 

Δήμος Δέλτα και τα Νομικά του Πρόσωπα κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρούν το δικαίωμα να 

αποστέλλουν δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε 

να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την 

παράδοση των ειδών. Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου 

του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 

νόμιμου ελέγχου, ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να εξοφλούν τον προμηθευτή 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 166/2003). 

 

Άρθρο 6 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι 

της προμήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. 

Οι συμβάσεις συντάσσονται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 

παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά που 

θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των τεχνικών προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα 

από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. 



Ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν 

όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων κάθε 

ποσότητα καυσίμου ή ελαιολιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (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 στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού και αποστολής του 

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 

της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

 

Άρθρο 7 
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων από την επιτροπή 

παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας 

καυσίμου και ελαιολιπαντικού. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της 

παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη 

χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις 

ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου και ελαιολιπαντικών μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, δηλαδή ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων 

θέρμανσης στα Δημοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από την αποστολή της εντολής. Για τα 

καύσιμα κίνησης ο εφοδιασμός των οχημάτων θα πραγματοποιείται άμεσα από τα πρατήρια του 

προμηθευτή με την επίδειξη της έγγραφης εντολής από τους φορείς. Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για 

το σύνολο της προϋπολογιζόμενης ποσότητας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή της 

εντολής. 

 Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς. Εφόσον όμως κριθεί 

σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί 

στην απαίτηση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων αντίστοιχα. 

Άρθρο 8 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή των Νομικών 

Προσώπων ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα 

διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή του Νομικού Προσώπου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα 

του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού 



Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου ή του 

Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 9 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για κάθε φορέα ξεχωριστά. 

Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 

μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού του κάθε φορέα, 

αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

Η προμήθεια καυσίμων κίνησης θα γίνεται από πρατήριο και η παράδοση καυσίμων θέρμανσης 

θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου. Για τα ελαιολιπαντικά, η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη 

του Δήμου Δέλτα, στο αμαξοστάσιο στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας. 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 10 

Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η 

σχετική νομοθεσία (προδιαγραφές κρατικών διυλιστηρίων) και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 

κάθε φορέα. 

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 

παραγγελίες από τους φορείς. 

 

Άρθρο 11 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και 

υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που 

προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Σίνδος, 30-09-2013 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 
 

Ο Δήμαρχος Δέλτα διακηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 44/2013 διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

43/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με υποβολή 

σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια των ειδών των Τμημάτων Γ’: Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή και Δ’: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δέλτα (πετρέλαιο 

θέρμανσης) για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Δέλτα, συνολικού 

προϋπολογισμού 369.000,00 €. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ετήσιας ισχύος από την 

υπογραφή τους.  

Η προμήθεια υγρών καυσίμων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

Ι) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και 

τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

ΙΙ)   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

ΙΙΙ) Την Π1/358/ΦΕΚ Β  ́ 92/10-2-1999 για την εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με 

ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

(Ε.Π.Π.) 

ΙV) Τον Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως  του Δημοτικού  και  Κοινοτικού Κώδικα». 

V) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1251/2011 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L319/43/2-12-2011 



της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναφέρεται στην «τροποποίηση των 

Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων» κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Π.Δ. 60/ Α'64/16-3-2007 

όπως ισχύει), του άρθρου 69 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (Π.Δ. 59/Α'63/16-3-2007 όπως ισχύει) και 

του άρθρου 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ. 

VI) Το Π.Δ. 60/2007 (Άρθρα 29-32), 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 

και του κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007. 

VII)  Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση 

των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 

VIII) Τον Ν. 1416/84 «περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως   διατάξεων  Δημοτικής  και  

Κοινοτικής  Νομοθεσίας ».  

ΙΧ) Τον Ν.3054/2002 για  την  οργάνωση  της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες  διατάξεις. 

X) Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και των αντίστοιχων 

Κ.Α. του 2014. 

XI) Τον Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων. 

XII) Τον Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» και της 

Οδηγίας 4/2002 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού 

του άρθρου 4 του Ν. 3021/2002. 

XIII) Την Υπουργική Απόφαση 467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 τεύχος Β 

XIV) Την Υπουργική Απόφαση 469/2002 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 τεύχος Β 

XV) Την Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β 

XVI) Την Υπουργική Απόφαση 514/2004 Φ.Ε.Κ. 1490/2006 τεύχος Β 

XVII) Την Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 

XVIII) Την Υπουργική Απόφαση 354 και 356/2000 Φ.Ε.Κ. 410/2001 τεύχος Β 

XΙΧ) Την Υπουργική Απόφαση 626/2001 Φ.Ε.Κ. 1730/2001 τεύχος Β 

XX) Την Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 30/2005 ΦΕΚ 1415/2006 τεύχος Β 

XXI) Το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α  ́(πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που κυρώθηκε με 

το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α  ́18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός. 
 
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο 



και για τα Νομικά Πρόσωπα, αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Ενδεικτικούς 

Προϋπολογισμούς των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

Ημ/νία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής της προκαταρκτικής προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17/10/2013. 

Δημοσιεύτηκε γνωστοποίηση στο «Προφίλ Αγοραστή» στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (22-10-2013) 

Ημ/νία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 04/04/2014 

 

Τόπος Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Ν. 

Πλαστήρα 13, Σίνδος Θεσσαλονίκης, αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο. 

Χρόνος Διαγωνισμού: 

Την 29/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών). 

 

ΆΡΘΡΟ 5 ο 

Λήψη πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης (κα  

Ευδοκία Κιοσέογλου). 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2310586-830 ή 40 (εσωτ. 215), email: e.kioseoglou@dimosdelta.gr, 

Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών. 

Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα : 

www.dimosdelta.gr  και από την οποία παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του 

Διαγωνισμού.  

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προμηθευτές τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 

διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε αυτούς και έως έξι (6) ημέρες 

πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (παρ. 9 άρθρο 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).   

 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 



Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στα αυτοκίνητα και μηχανήματα και στις 

εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η 

παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα, στο αμαξοστάσιο στη 

Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει 

τους φορείς με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και ελαιολιπαντικών. 

Ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θέρμανσης στα Δημοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από την 

αποστολή της εντολής από τους φορείς. Για τα καύσιμα κίνησης ο εφοδιασμός των οχημάτων θα 

πραγματοποιείται άμεσα από τα πρατήρια του προμηθευτή με την επίδειξη της έγγραφης εντολής από τους 

φορείς. Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης ποσότητας ορίζεται σε 

είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή της εντολής από το Δήμο Δέλτα. 

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται από πρατήριο 

του αναδόχου και η παράδοση καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου. Για τα 

ελαιολιπαντικά, η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα, στο αμαξοστάσιο στη 

Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας. 

Ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων 

και ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

ΆΡΘΡΟ 7Ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση υγρών 

καυσίμων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές 

ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών επιθυμούν να λάβουν μέρος στον 

διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ. Δεκτές γίνονται 

εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 

του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 

εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά 

η διακήρυξη (άρθρο 9 της παρούσης), ήτοι 7 μήνες. 

Όταν η προσφορά αφορά ομάδα μόνο των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή εγγύηση που 

καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού αλλά 

επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε 

αυτή την περίπτωση η κατακύρωση περιορίζεται μόνο για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που 

καλύπτεται από την εγγύηση. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δέλτα). 



4. Τον αριθμό της εγγύησης. 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού. 

8. Τους όρους: 

 - ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως ή διζήσεως.  

 - ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. (αν κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. δεσμεύει της εταιρία με 

την υπογραφή του, υποβάλλεται ποινικό μητρώο και γι΄αυτό.) 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή 

διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η 

επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η 

αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων  των  

εργοδοτών,  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο 

τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 



ε. 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. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

z. Ο προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά για ελαιολιπαντικά θα πρέπει να προσκομίσει και 

πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την έγκριση σε κυκλοφορία των ειδών που 

προσφέρει. 

Επίσης, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει να 

προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού, 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

στ. Ο προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά για ελαιολιπαντικά θα πρέπει να προσκομίσει 

και πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την έγκριση σε κυκλοφορία των ειδών 

που προσφέρει. 

 



3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή 

άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης ποινικού 

μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσημο έγγραφο από 

το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Αν καταθέσουν προσφορά για ελαιολιπαντικά θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό 

του Γενικού Χημείου του Κράτους για την έγκριση σε κυκλοφορία των ειδών που προσφέρουν. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους 

οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει 

ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με 

ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια 

Αρχή, στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: 

α. ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών Τευχών του 

Διαγωνισμού και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Οποιαδήποτε απόκλιση θα πρέπει να δηλώνεται. 

 β. ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα δε λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 



γ. τη χώρα προέλευσης του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου ή ελαιολιπαντικού, το 

εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους 

καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.  

δ. Ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές 

εισφορές η επιχείρηση, κύριες και επικουρικές. 

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/99, όπως και κάθε 

δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη. Επί ποινή αποκλεισμού, η ημερομηνία σύνταξης και θεώρησης 

των υπευθύνων δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών από τους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 

δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να 

περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή 

του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από 

τους διαγωνιζόμενους.  

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 

Επιπροσθέτως στη προσφορά θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα 

αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρίες. 

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 

μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

ΆΡΘΡΟ 8Ο 

Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για κάθε φορέα ξεχωριστά και 

σε όσα Τμήματα του διαγωνισμού επιθυμούν, αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας του 

κάθε φορέα. 

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την προηγουμένη 

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Δέλτα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 



Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από 

την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η τιμή σε ευρώ που θα δοθεί στην προσφορά καυσίμων θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Ν. Α. Θεσσαλονίκης. 

Η τιμή σε ευρώ που θα δοθεί στη προσφορά ελαιολιπαντικών θα είναι με γνώμονα τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα και τη 

χαμηλότερη τιμή για τα ελαιολιπαντικά. 

 

ΆΡΘΡΟ 9Ο 

Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 

Δήμος Δέλτα μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση 

ισχύος των προσφορών. 

Αν ο Δήμος Δέλτα κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης 

δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο 

Φάκελος προσφοράς 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια  

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής 

και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 



«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα 

όλα τα προηγούμενα στοιχεία. 

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.  

Οι προσφορές στο σύνολό τους υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

ΆΡΘΡΟ 11Ο 

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η 

Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 

και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά 

στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για 

όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών. 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους 

ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών σε πρακτικό. 

 

ΆΡΘΡΟ 12Ο 

Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Δέλτα, μέσα στο μισό του χρονικού 

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

2.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο 

από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο 

Δήμο Δέλτα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 



το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην 

Οικονομική Επιτροπή. που αποφαίνεται τελικά. 

Ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού 

εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για 

άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 13Ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση 

Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα. 

Στον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 

τελικής έγκρισης από κάθε φορέα ξεχωριστά. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται 

από τους επιμέρους φορείς οι σχετικές συμβάσεις που υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. Οι συμβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα ξεχωριστά και συντάσσονται με βάση τους 

όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 

παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά που 

θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα 

από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται.  

Ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν 

όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα καυσίμου ή 

ελαιολιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων ή ελαιολιπαντικών που 

πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού και αποστολής του 

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης 

της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

 

ΆΡΘΡΟ 14Ο 

Εγγυήσεις 



1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α. 

Αναλυτικά: 

- για τον Δήμο Δέλτα το ύψος της εγγυητικής για το σύνολο του Ενδεικτικού προϋπολογισμού (Ομάδα 

Α’ : υγρά καύσιμα και Ομάδα Β’: ελαιολιπαντικά) ορίζεται σε 40.000,00 € 

- για τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό (πετρέλαιο θέρμανσης) ορίζεται σε 4.999,95 € 

- για την Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή (πετρέλαιο θέρμανσης) ορίζεται σε 11.808,00 € 

- για την Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή (πετρέλαιο θέρμανσης) ορίζεται σε 6.642,00 € 

- για την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (βενζίνη αμόλυβδη) ορίζεται σε 225,00 € 

- για την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (βενζίνη αμόλυβδη) ορίζεται σε 93,75 € 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποβάλει προσφορά για παραπάνω από ένα Τμήμα-Φορέα του 

διαγωνισμού, δύναται να υποβάλει μία εγγυητική επιστολή της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί 

στο άθροισμα των ποσών των Τμημάτων, όπως αναφέρονται παραπάνω.  

 

Όταν η προσφορά αφορά Τμήμα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η 

εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της προμήθειας, αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο τμήμα των προς προμήθεια ειδών που 

προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς 

προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισμούς,  

ενώσεις προμηθευτών  το ανωτέρω  ποσοστό μειώνεται στο μισό. 

Η 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 ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 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.  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης στον κάθε φορέα χωριστά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  

και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα 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 

γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο 



Παραλαβή των υλικών 

Οι παραλαβές θα γίνονται από τους φορείς ξεχωριστά, με δικές τους ξεχωριστές επιτροπές παραλαβής 

για κάθε φορέα. 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι οι φορείς κατά την 

παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για 

ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 

ΆΡΘΡΟ 16Ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Οι πιστώσεις για την πραγματοποίηση των πληρωμών βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα 

ξεχωριστά. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των 

υπό προμήθεια υλικών και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε φορέα χωριστά. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές καυσίμων υποχρεούνται να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου 

και εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδουν, το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών 

(Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορίου και αναγράφονται σε αυτό 

οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής. 

 

ΆΡΘΡΟ 17Ο 

Τελικές Διατάξεις 

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες πριν από την εξάντληση του 

οικονομικού αντικειμένου της παρούσης (συμβατικό ποσό), οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα να 

ενεργοποιήσουν τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες και 

μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού (παρ. 1, άρθρο 8 του ΠΔ 60/07). 

Επίσης, στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το 

συμβατικό ποσό, οι φορείς έχει το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική ισχύ της σύμβασης για 

χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση του 

Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας σε άλλο προμηθευτή. 

Ο Δήμος Δέλτα, κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του 

παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

 

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



                ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω9Ι-ΞΥ5 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σίνδος ,    03/ 04/2014      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         Αρ.Πρωτ: 48132 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ       Αρ. Διακ. 44/2013 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
& Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση       : Πλατεία Δημοκρατίας 

Σίνδος, 57400                                   
Πληροφορίες   : Κιοσέογλου Ευδοκία     
Τηλέφωνο    : 2310 586830 – 40 (εσωτ. 215) 
Fax               : 2310 586846  
 E mail           : e.kioseoglou@dimosdelta.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

Ο Δήμαρχος Δέλτα διακηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό χωρίς τροποποίηση των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της 44/2013 διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την 

προμήθεια των ειδών των Τμημάτων Γ’: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και Δ’: Δευτεροβάθμια 

Σχολική Επιτροπή Δήμου Δέλτα (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου Δέλτα, συνολικού προϋπολογισμού 369.000,00 €. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ετήσιας 

ισχύος από την υπογραφή τους.  

Η προμήθεια υγρών καυσίμων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 29/05/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής 

προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Δέλτα στην οδό Ν. Πλαστήρα 13, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400, 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με 

ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α., ήτοι για το σύνολο του διαγωνισμού η 

εγγύηση συμμετοχής θα είναι ύψους 18.450,00 €.  Όταν η προσφορά αφορά Τμήμα των προς προμήθεια ειδών, 

γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο τμήμα των προς 

προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των 

προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δέλτα, Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400, στο 

τηλέφωνο 2310586-830 ή 840  (εσωτ.215), email: e.kioseoglou@dimosdelta.gr, Γραφείο Προμηθειών (κα 

Κιοσέογλου Ευδοκία). Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 

Δήμου Δέλτα : www.dimosdelta.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του   ……………………………………………………………… 
Έδρα ……………………………………………………………… 
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
 Fax : ……………………………………………………………… 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ’  : Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1 Πετρέλαιο θέρμανσης ………..….. %  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ’  : Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1 Πετρέλαιο θέρμανσης ………..….. %  

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία, ……../……../…… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 (σφραγίδα+υπογραφή) 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΦΟΡΕΑΣ) 
      Αρ. πρωτ……… 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Σχέδιο) 
Στη (τόπος)……………………………. και στο …………………………., σήμερα ….-…….-
…… ημέρα ………………. και ώρα …….. π.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

1. …………………………… και νόμιμος εκπρόσωπος του (επωνυμία φορέα) 
2. ………………………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 

«………………………….», Δ/νση ……………………., ΤΚ …….., ΑΦΜ 
…………………, Δ.Ο.Υ. …………, στην οποία ανατέθηκε η προμήθεια υγρών 
καυσίμων με την υπ΄αριθ. …./.. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλούμενος 
εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό 
του……………………. (Επωνυμία Φορέα), την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω και περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και στην από …/…/…. προσφορά του προμηθευτή με ποσοστό έκπτωσης …..% 
στη μέση τιμή λιανικής, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσ/νίκης. Η συμβατική αξία της προμήθειας ορίζεται σε …………….. € (ήτοι 
………….. € με το Φ.Π.Α.) 

Αναλυτικά τα είδη είναι τα εξής: 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

1. 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης  
2. 09134220-5 Πετρέλαιο κίνησης  
3. 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη  

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Τα ανωτέρω (άρθρο 1) είδη, θα παραδοθούν ως εξής: 
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στα κτήρια του (Επωνυμία 
Φορέα). Τα καύσιμα κίνησης θα γίνονται στα αυτοκίνητα του (Επωνυμία Φορέα) από πρατήριο 
του προμηθευτή. 
Τρόπος παράδοσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης με βυτίο του προμηθευτή και με μεταφορικά έξοδα 
του προμηθευτή (μεταφορά). Τα υγρά καύσιμα κίνησης από πρατήριο του προμηθευτή. 
Χρόνος παράδοσης: ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θέρμανσης στα κτήρια ορίζεται σε δύο (2) 
ημέρες από την αποστολή της εντολής. Για τα καύσιμα κίνησης ο εφοδιασμός των οχημάτων θα 
πραγματοποιείται άμεσα από τα πρατήρια του προμηθευτή με την επίδειξη της έγγραφης εντολής.  
Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες πριν από την εξάντληση του 
οικονομικού αντικειμένου της παρούσης (συμβατικό ποσό), ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά 
Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης 
μονομερώς για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού (παρ. 1, 
άρθρο 8 του ΠΔ60/07). 
Επίσης, στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το 
συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα και τα Νομικά του Πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν 
τη χρονική ισχύ των συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες με απλή έγγραφη 
ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανάθεσης της προμήθειας σε άλλο προμηθευτή. 
 



Άρθρο 3 
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρίθμ. 
…………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης της τράπεζας 
………………. ύψους ………………. €, που καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 4 
Για τα υγρά καύσιμα η προσφερόμενη έκπτωση (……%) σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης την ημέρα παράδοσης στο Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει 
για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό 
προμήθεια υλικών και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και 
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα 
των υγρών καυσίμων. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του (Επωνυμία Φορέα). 
Ο προμηθευτής υγρών καυσίμων υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου και 
εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδουν, το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκιο) το 
οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορίου και αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των 
καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.  
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι ο 
(Επωνυμία Φορέα) κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 
προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα 
όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του (Φορέας) , 
θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την παράδοση των ειδών. Μετά την παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 
και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο 
(Φορέας) υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (ΠΔ 166/2003). 
 

Άρθρο 5 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις. 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υγρά καύσιμα που θα προμηθεύσει 
θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους  όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και 
της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Ο (Επωνυμία Φορέα) διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του (Επωνυμία Φορέα) κάθε ποσότητα υγρού καυσίμου που 
προμήθευσε, μέσα σε πέντε (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 στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής του νέου είδους σε 
αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Άρθρο 6 
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των υγρών καυσίμων από την επιτροπή 
παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης κάθε ποσότητας 
καυσίμων. 



Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 
της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις 
ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη 
διακήρυξη και τη σύμβαση, δηλαδή ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θέρμανσης στα Δημοτικά 
κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από την αποστολή της εντολής. Για τα καύσιμα κίνησης ο εφοδιασμός 
των οχημάτων θα πραγματοποιείται άμεσα από το πρατήρια του προμηθευτή με την επίδειξη της 
έγγραφης εντολής.  
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί ουσιώδη απόκλιση. 
 Ο (Επωνυμία Φορέα) δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 
(Επωνυμία Φορέα). 

Άρθρο 7 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του (Επωνυμία Φορέα) ή σε ανωτέρα 
βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 
(Φορέα), ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. με συνέπεια ολόκληρο το ποσό 
της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του (Επωνυμία Φορέα), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(αρ. 35 παρ. 5-6 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 8 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 9 
Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 
νομοθεσία (προδιαγραφές κρατικών διυλιστηρίων) και η Τεχνική Έκθεση. 
 

Άρθρο 10 
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 11 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 60/2007 
και του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, στην απόφαση 
κατακύρωσης και την προσφορά του προμηθευτή.  

 
Άρθρο 12 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και 
υποχρέωση του (Επωνυμία Φορέα). Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι 
που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο (Επωνυμία Φορέα). 
 
Η παρούσα συντάχθηκε σε ...........4.......... αντίγραφα και έλαβε ......3..... ο (Φορέας) και …....1..... 
ο προμηθευτής. 
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