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ΘΕΜΑ: «Επαναδιακήρυξη διενέργειας  ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού 
µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη)   έτους  2013  για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών  της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας ». 

  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 Έχοντας υπόψη : 

1/  Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και 

Ν.Π.∆.∆.» 

2/ Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007). 

3/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα  Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις όµοιες του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) 

4/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις. 

5/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.15 του Ν. 4071/2012 σύµφωνα µε τις οποίες 

στους διαγωνισµούς για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών 

αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα 

αρχή. 

6/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν.2503/97, «∆ιοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/ Α΄24-12-
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2003)άρθρο 14 § 3. 

7/  Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-

2010). 

8/Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί «οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις». 

9/Την αριθµ. 74301/εγκ.46/28-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.Απ.& Ηλ.∆ιακ/σης 

σύµφωνα µε την οποία δεν θεωρείται κατάτµηση προµήθειας όταν έχουν εγγραφεί 

ξεχωριστές πιστώσεις στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας και αφορούν 

διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες. 

10/ Το γεγονός ότι η προκαλούµενη δαπάνη έχει προβλεφθεί  Προϋπολογισµό της 

Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας. 

11/Την ανάγκη προµήθειας πετρελαιοειδών(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 

αµόλυβδη)    έτους  2013   για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας και ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας. 

12/Την αριθµ.34/1404/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου 

13/Το γεγονός ότι ο αριθµ. οικ.4467/11-12-2012 διαγωνισµός για την ανάδειξη 

προµηθευτών ως προς τα πετρελαιοειδή και λιπαντικά για το  έτος 2013, για τις 

ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας. , απέβη άγονος ως προς τα 

πετρελαιοειδή(πετρέλαιο κίνησης ,βενζίνη αµόλυβδη)  σε συνδυασµό µε την αριθµ. 2-

45/18-01-2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου αναφορικά µε 

την επαναπροκήρυξη  του διαγωνισµού. 

 

ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
        Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών για την 

κάλυψη σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και 

ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας συνολικού προϋπολογισµού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ(77.000,00)€ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης,  το µεγαλύτερο  

ποσοστό έκπτωσης στα εκατό. 

Ειδικότερα : 

      

    Για τα πετρελαιοειδή οι προσφορές πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά κατά είδος, 
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σύµφωνα µε τα συνηµµένα  υποδείγµατα προσφορών. 

      Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( %) επί 

της διαµορφούµενης µέσης τιµής . 

    Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει κατά είδος. 

    Η κατακύρωση θα γίνει, κατά είδος, στον προσφέροντα το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στα εκατό ( %).  

    Σηµειώνεται ότι, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό θα αφαιρείται από την  εκάστοτε 

διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης. 

  Οι συµµετέχοντες υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του  ΠΙΝΑΚΑ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 

    Ο διαγωνισµός θα γίνει µετά από προθεσµία δέκα πέντε  (15) ηµερών από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο. 

 

1.   ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

       

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  

∆ΙΑΓ/ΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.ΑΡΤΑΣ  

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

47100 ΑΡΤΑ 

18-02-2013 ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 π.µ. 

 

 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές 

που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 

και επιστρέφονται 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη , µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού   

   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας διακήρυξης. 

         ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

   α) Όλα τα φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά που ασχολούνται µε 

την εµπορία καυσίµων και λιπαντικών. 

   β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

   γ) Συνεταιρισµοί. 

 

2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

    Η παρούσα να δηµοσιευτεί: 

Α. Στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Β. Στις οικονοµικές εφηµερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

Γ. Στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ & ΜΑΧΗΤΗΣ καθώς και 
στην εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ.   
∆. Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας. 

Ε. Να κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Άρτας για ενηµέρωση των µελών του. 

ΣΤ. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : 

www.peartas.gov.gr .. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τη Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

 

  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που 

θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής, καθώς  και τις σχετικές 

διατάξεις περί κρατικών προµηθειών. 

      "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ"                    :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' 

                                                                                                                       (ΠΙΝΑΚΑΣ  ) 

      "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"   :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β' 

 

      ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ                                            : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  

 

     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                    : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

    ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ        ¨                             :ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε΄ 

                                                                                                                   (ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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Τυχόν διευκρινήσεις, σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από την 

Υπηρεσία, καθηµερινά, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο 

τηλέφωνο:2681361044,ΦΑΧ:2681075855 (πληροφορίες Άρτεµις  Κίτσιου ). 

  

                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

                                                                      

                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  
ΠΙΝΑΚΑΣ  

(Ανήκει στη διακήρυξη µε αριθ. πρωτ.οικ. 216/29-01-2013) 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ  
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η)                                                                                                                                                                     

(Τα ποσά είναι σε ΕΥΡΩ και συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Πετρέλαιο κίνησης 40.000 60.000 

Βενζίνη αµόλυβδη 10.000 17.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 77.000,00 € 

Τόπος παράδοσης Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β΄ 
(Συµπληρωµατικοί Γενικοί Όροι,παρ. 5) 

Χρόνος 
παράδοσης 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β΄ 
(Συµπληρωµατικοί Γενικοί Όροι,παρ. 4) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,10% 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
Φ.Ε. 1% 

ΚΑΛΥΨΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Τακτικός προϋπολογισµός Π.Ε. Άρτας έτους 2013 
ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ 071 Κ.Α.Ε.9825 & 
ΕΙ∆.ΦΟΡΕΑΣ072 Κ.Α.Ε.1511 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
(Ανήκει στη διακήρυξη µε αριθ. πρωτ. Οικ.216/29-01-2013) 

 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     
       Οι  προσφορές  υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, σφραγισµένες και στην Ελληνική 
γλώσσα στη  ∆/νση ∆ιοικητικού -  Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου ( 
Περιφερειακής Ενότητα Άρτας ), µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 
διακήρυξη. 
   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι  (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
   Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
    Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
    α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
    β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
    γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
    δ) Τα στοιχεία του αποστολέα 
   Μέσα  στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
•  Στον  κυρίως  φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η 

εγγύηση  συµµετοχής. Επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία 
τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο  επίσης µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

    Ο  φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 
   Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. 
    Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία και 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
    Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 
    Αποσφραγίζονται  οι  κυρίως  φάκελοι,  µονογράφονται  και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών αποσφραγίζονται και µονογράφονται από την Επιτροπή µετά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων. 
   Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά  
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται  αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού. 
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  Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και 

κατακύρωσης 

(άρθρα 5α - 6 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 

   Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή 

αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, 

ποσού ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. , η οποία 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς. 

  Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία 

στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

- δεν έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της 

συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της 

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αvαγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό, ή άλλη αvάλoγη κατάσταση και επίσης ότι δεv τελoύv υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδoσης απόφασης αvαγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αvαγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικoύ συµβιβασµoύ ή υπό 

άλλη αvάλoγη διαδικασία. 

               -    είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους πoυ αφoρoύv  τις εισφoρές κoιvωvικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους {τόσο όσον 
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αφορά τους εργαζοµένους (Ι.Κ.Α.), όσο και τους εργοδότες (Τ.Ε.Β.Ε., 

Ταµείο Εµπόρων κ.λπ.)}. 

-  είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Σωµατείο, µε τo oπoίo θα 

πιστoπoιείται  σε αυτό και τo ειδικό επάγγελµά τoυς ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατoς, από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τoπικής Αυτoδιoίκησης, 

πoυ θα έχει εκδoθεί κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 

αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 

της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο αρθρο 6  περ. (2) του εδ. 

γ της παρ.2 του Π∆ 118/07. 

iv) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 και σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.∆. 118/2007, που 

αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών. 

γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συµµετoχής µετά την αξιολόγηση των 

προσφορών 

(άρθρο 6 του Κ.Π.∆. 118/07) 

 

       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 σ’ αυτόν, µε βεβαίωση 

παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία  

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα 

∆ιακήρυξη : 

α. Οι Έλληvες πoλίτες : 

(1) Απόσπασµα πoιvικoύ µητρώoυ, έκδoσης τoυ τελευταίoυ τριµήvoυ, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τo oπoίo vα πρoκύπτει ότι 

δεv έχoυv καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε 
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εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες. 

(2) Πιστoπoιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διoικητικής αρχής, έκδoσης τoυ τελευταίoυ 

εξαµήvoυ, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

τo oπoίo vα πρoκύπτει ότι δεv τελoύv υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αvαγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη αvάλoγη κατάσταση και επίσης ότι δεv 

τελoύv υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδoσης απόφασης αvαγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αvαγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικoύ συµβιβασµoύ ή υπό άλλη 

αvάλoγη διαδικασία. 

(3) Πιστoπoιητικό, πoυ εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση, Αρχή, από τo oπoίo 

vα πρoκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είvαι 

εvήµερoι ως πρoς τις υπoχρεώσεις τoυς, πoυ αφoρoύv τις εισφoρές κoιvωvικής 

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

{τόσο όσον αφορά τους εργαζοµένους (Ι.Κ.Α.), όσο και τους εργοδότες (Τ.Ε.Β.Ε., 

Ταµείο Εµπόρων κ.λπ.)}. 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής τoυς στηv αλλoδαπή, τα δικαιoλoγητικά τωv 

παραπάvω εδαφίωv (2) και (3) εκδίδovται µε βάση τηv ισχύoυσα voµoθεσία της χώρας, 

πoυ είvαι εγκατεστηµέvoι, από τηv oπoία και εκδίδεται τo σχετικό πιστoπoιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό τoυ oικείoυ Επιµελητηρίoυ, µε τo oπoίo θα πιστoπoιείται η 

εγγραφή τoυς σε αυτό και τo ειδικό επάγγελµά τoυς ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατoς, από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τoπικής Αυτoδιoίκησης, πoυ θα 

έχει εκδoθεί κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου, ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

β. Οι Αλλoδαπoί : 

(1) Απόσπασµα Πoιvικoύ Μητρώoυ ή ισoδύvαµoυ εγγράφoυ αρµόδιας διoικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τoυς, έκδoσης τoυλάχιστov τoυ τελευταίoυ 

τριµήvoυ, από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τo 

oπoίo vα πρoκύπτει ότι δεv έχoυv καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του αρθρου 6 εδ. α της παρ. 2. 

(2) Πιστoπoιητικό της, κατά περίπτωση, αρµόδιας δικαστικής ή διoικητικής Αρχής 
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της χώρας εγκατάστασής τoυς, από τo oπoίo vα πρoκύπτει ότι δεv συvτρέχoυv oι 

περιπτώσεις (2) και (3) τoυ εδαφίoυ α’ τoυ  άρθρoυ. 6 

(3) Πιστoπoιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τoυς, περί 

εγγραφής τoυς στα µητρώα τoυ oικείoυ Επιµελητηρίoυ ή σε ισoδύvαµες επαγγελµατικές 

oργαvώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου, ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ. Τα voµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλoδαπά : 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 

του άρθρου 6, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της 

παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄ 101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) 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 ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

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 A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
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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 Συvεταιρισµoί :  

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 

του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της 

περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε. Οι εvώσεις πρoµηθευτώv πoυ υπoβάλλoυv κoιvή πρoσφoρά : 

 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην Ένωση. 

Η ένωση µεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους µεταφορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 

κάθε µέλους της ένωσης µεταφορέων. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της µεταφοράς, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, 

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 

αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 

από ένορκη βεβαίωση του µεταφορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη 

χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 

µε υπεύθυνη δήλωση του µεταφορέα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

 Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της  

διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 

αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια 

επιτροπή. 

 

Επισηµαίνονται επίσης τα εξής: 

     1. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

     2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

     3. ∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά τη λήξη  

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

     4. ∆ιευκρινήσεις  δίδονται  µόνο  όταν  ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε 

ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας,  µετά από σχετική 

γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛ7Λ9-ΡΡ0



     Σηµειώνεται  ότι  τις  διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

      2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

      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 θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

     Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 

του  συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης  δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι τρεις χιλιάδες 

οχτακόσια πενήντα ευρώ(3.850,00)€ για τον ΠΙΝΑΚΑ (καύσιµα κίνησης)του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.  

   Η  εγγύηση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του 

χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

     Για  την  καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης οι προµηθευτές είναι 

υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 

     Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση  κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο  τέλος  χαρτοσήµου.  κατά  τα  λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 

του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). 

 

3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµολυβδη)  Όπως 

καθορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανοµικές  ∆ιατάξεις, τις εγκριτικές αποφάσεις 

του Γ.Χ.Κ. και τις σχετικές  αποφάσεις  του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

           4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

      

       Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2013 , δυνάµενου 
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του χρόνου να παραταθεί για δίµηνο χρονικό διάστηµα µονοµερώς µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

       Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδίδονται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ποσότητες 

που απαιτούνται, µία ηµέρα µετά την λήψη του σχετικού δελτίου ή της εντολής 

παραγγελίας, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εµπόριο, που θα 

αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Ανάπτυξης .  

 

           5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

        Οι προµηθευτές υποχρεούνται να χορηγούν τα είδη και τις ποσότητες που θα 

παραγγέλνονται κάθε φορά, ως κατωτέρω: 

) Πετρέλαιο κίνησης &  Βενζίνη αµολυβδη  : Το πρατήριο υγρών καυσίµων του 

µειοδότη εφόσον βρίσκεται πλησίον της πόλης της Άρτας, διαφορετικά στο χώρο 

στάθµευσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων(Ταγµ.Παπακώστα 6)   

       

           6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

       Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 

 

         7.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      Η κατακύρωση θα γίνει όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού και 

ειδικότερα για τα  λιπαντικά  θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει την συνολικά 

χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των ποσοτήτων των προς προµήθεια λιπαντικών και 

για τα πετρελαιοειδή  µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό επί της 

διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης  . 

       Σηµειώνεται ότι, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό θα αφαιρείται από την  

εκάστοτε διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα 

παράδοσής του, που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε άλλα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα του. 

 Η µέση λιανική τιµή θα προσδιορίζεται, από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της 

∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
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τιµοληψίες, βάσει συγκεκριµένου πίνακα πρατηρίων και την έκδοση σχετικού δελτίου 

Μέσης Λιανικής Τιµής, η οποία θα προκύπτει ως αριθµητικός µέσος όρος. 

Το ανωτέρω ∆ελτίο µέσης λιανικής τιµής θα κοινοποιείται, από το Τµήµα Εµπορίου & 

Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, στον ανάδοχο, την ηµέρα έκδοσής του. 

 Στις 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 θα υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής αλλά θα 

λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη) 

   Τα τιµολόγια για τα πετρελαιοειδή θα θεωρούνται για την κανονικότητα της τιµής 

από την ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  µε µέριµνα του 

προµηθευτή.  

  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας όχι όµως λιγότερο του 50% 

καθώς επίσης και την αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά τη διάρκεια του 

έτους  εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν µέχρι ποσοστού 15%. 

 

         8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

      Η παραλαβή των προς προµήθεια υλικών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που 

συγκροτείται µε µέριµνα της υπηρεσίας. 

      α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται  την ηµέρα, ώρα και τον τόπο παράδοσης των 

υλικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π∆ 118/2007. 

      β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη 

δειγµάτων και αποστολή τους στο Γ.Χ.Κ.), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την 

κρίση της επιτροπής. 

 

        9. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

     

        Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'                                   
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστηµα ………………………… 
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
ΕΥΡΩ ……………………….. 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 
• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…......................υπέρ της εταιρείας…………………………………….... 
∆/νση ………………………………………….για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ……………………………………………. 
για την προµήθεια ……………………………………………… σύµφωνα 
µε την υπ΄ αριθµ………../……….∆/ξή σας. 
• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 
εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή 
µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά 
σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
• Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………………………… 
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) 
µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 
∆ιακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Προµήθειας Πετρελαιοειδών –Λιπαντικών 

 

Στην Άρτα σήµερα την        του µηνός            201  , ηµέρα                και στο γραφείο του 

Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, οι υπογράφοντες, αφ΄ ενός ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας,               , ο 

οποίος εκπροσωπεί, µε την ιδιότητά του αυτή την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου 2286/95, "περί Κρατικών Προµηθειών" και του Π.∆. 118/07, "Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου" και αφ΄ ετέρου,                            νόµιµος εκπρόσωπος της 

                                                               , συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : 

 Με την υπ αριθµ.                           Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, κατακυρώθηκε η προµήθεια πετρελαιοειδών - λιπαντικών στον προαναφερόµενο, βάση 

της αριθ. Πρωτ. 

                                     σχετικής διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας 

Ηπείρου και της προσφοράς του µειοδότη, για το έτος 201  , για τις ανάγκες των  υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

   Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω εταιρεία , η οποία  καλείται στο εξής "προµηθευτής" αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να χορηγεί τακτικά και ανελλιπώς, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της 

Περιφέρειας Ηπείρου και ΝΠ∆∆ Ν.Άρτας  τα ανωτέρω είδη που θα ζητούνται και µε τους 

ακολούθους ειδικούς όρους:  

 

Άρθρο 1ο 

       Οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και ΝΠ∆∆ Ν.Άρτας  

θα παραλαµβάνουν, µετά από έγκριση των προϊσταµένων των, τις αναγκαίες ποσότητες 

πετρελαιοειδών - λιπαντικών, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της παρούσας µέχρι την 

31-12-201 . 

 

Άρθρο 2ο. Ποιότητα 

 Η ποιότητα των διαφόρων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 

προδιαγραφές των Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους, και των λιπαντικών θα 

πρέπει να είναι σύµφωνη α) µε τις ποιοτικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις 
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του Γ.Χ. του Κράτους, β) Αυτές που αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη (παράρτηµα 

Β΄) και γ) Τις ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά του. 

 

Άρθρο 3ο. Τόπος και τρόπος παραδόσεως 

 Η παράδοση των πετρελαιοειδών - λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά, από την υπογραφή της 

παρούσας, στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών ή όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 4º. Τιµή 

Η τιµή πώλησης θα υπολογίζεται για µεν τα πετρελαιοειδή µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%)στη 

νόµιµα  διαµορφούµενη, κάθε φορά, µέση λιανική τιµή πώλησης που γνωστοποιείται από το 

Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας , για δε τα λιπαντικά όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά του.  

 

Άρθρο 5ο. Κρατήσεις 

 Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο 

κρατήσεις. Κατά  την πληρωµή, επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε το 

Ν.2198/94. 

 

Άρθρο 6ο.Τρόπος Πληρωµής 

 Η τιµή πληρωµής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών - λιπαντικών από 

τους παραλήπτες, θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από 

την παραλαβή τους και ύστερα από την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών ,που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 

προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π∆ 118/2007) 

    Τα τιµολόγια πωλήσεως για την πληρωµή θα φέρουν τη θεώρηση, για το κανονικό της τιµής και 

σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως αυτής, από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νση  

Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας. 

 

Άρθρο 7ο. Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

 Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγεί ανελλιπώς και κανονικά τις 

ζητούµενες, από τις διάφορες Υπηρεσίες, ποσότητες πετρελαιοειδών - λιπαντικών.  

Περιορισµός επίσης των ζητούµενων, για παράδοση, ποσοτήτων πετρελαιοειδών  µπορεί να 

εφαρµοστεί µόνο σε αδυναµία, που οφείλεται σε ανάλογο περιορισµό των παραδιδόµενων, από τα 

διυλιστήρια, ποσοτήτων καυσίµων προς τον προµηθευτή. σε κάθε άλλη περίπτωση ο 

προµηθευτής υποχρεώνεται, στην κανονική παράδοση των ζητούµενων κάθε φορά ποσοτήτων. 

 Σε περίπτωση αναστολής ή περιορισµού των χορηγούµενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών - 

λιπαντικών από τον προµηθευτή, που δεν δικαιολογείται, οι ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες µπορούν 
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να εφοδιαστούν τις ποσότητες που έχουν ανάγκη, από άλλους πωλητές και ο προµηθευτής  θα 

βαρύνεται µε την έκπτωση που έχει δώσει και µε τις προβλεπόµενες κρατήσεις. 

 Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, η ανάλυση των δειγµάτων, που θα παρθούν, θα γίνεται 

από την αρµόδια χηµική Υπηρεσία, κατά τα ισχύοντα. 

 

Άρθρο 8ο. Κυρώσεις - Εγγύηση 

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 

συµβάσεως αυτής θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου  και θα επιβάλλονται, µε 

Απόφαση του Περιφερειάρχη, οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 Στην περίπτωση που µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, που θα διενεργηθεί από την 

υπηρεσία, προκύψει ότι τα λιπαντικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 176/1994 Υπουργικής 

Απόφασης και είναι ακατάλληλα για χρήση, ο προµηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 και θα του υποβληθούν οι προβλεπόµενες, από το νόµο, κυρώσεις. 

Σε περίπτωση δε µη κανονικού δείγµατος, πλέον των ανωτέρω, θα κινείται η διαδικασία απαίτησης 

αποζηµίωσης, για τυχόν βλάβες ή καθυστέρησης λειτουργίας µηχανηµάτων. 

 Για την καλή και κανονική εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε 

τη Νο :                         Εγγυητική επιστολή της                                                                                    

 

                                      , συνολικού ποσού                                       €, κατά τους σχετικούς όρους 

της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον προµηθευτή, µετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση της παρούσης συµβάσεως. 

 

Άρθρο 9ο. ∆ιάρκεια της συµβάσεως 

 Η διάρκεια της συµβάσεως αυτής ορίζεται για το χρονικό διάστηµα, από την υπογραφή της 

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013 , µε δικαίωµα παρατάσεώς της για δύο επιπλέον µήνες, ήτοι µέχρι 

τέλους Φεβρουάριου 2014, µε µονοµερή απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

   Κατά το χρόνο παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 

καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη. Για κάθε µήνα παράτασης, η παραδιδόµενη ποσότητα δεν θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που θα προβλέπεται από τη σύµβαση ή 

που θα προκύπτει από τη σύµβαση κατά αναλογία. 

    Η κοινοποίηση της απόφασης παρατάσεως της σύµβασης θα γίνει έγκαιρα και εγγράφως, πριν 

τη λήξη της παρούσας. Η εποπτεία εφαρµογής της συµβάσεως αυτής ανήκει στην Π.Ε. Άρτας 

 Σε περίπτωση πoυ οι διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών σε πετρελαιοειδή ρυθµιστούν 

διαφορετικά από αρµόδιο Υπουργείο ή γίνει κατάργηση υπηρεσιών, θα έχουν ισχύ οι διατάξεις που 

διέπουν τις δηµιουργηθείσες ή εναποµείνασες υπηρεσίες. 
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Άρθρο 10ο 

 

   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 

µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας όχι όµως λιγότερο του 50% καθώς επίσης και την αύξηση της 

προκηρυχθείσας ποσότητας κατά τη διάρκεια του έτους  εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν 

µέχρι ποσοστού 15%.. 

 Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύµβαση αυτή, η οποία, αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους, σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Οι συµβαλλόµενοι 

 

Για τη Περιφερειακή Ενότητα Άρτας                       Για τον προµηθευτή 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ο εκπρόσωπος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ              /201  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ… 

........./    /201  .............................. 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………. 
Ε∆ΡΑ………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
47.100  ΑΡΤΑ 

 
 
Για τα προϊόντα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της ανωτέρω διακήρυξης προσφέρω τα 
κατωτέρω: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  (καύσιµα κίνησης: πετρέλαιο κίνησης-βενζίνη αµόλυβδη) 
   Ποσοστό Έκπτωσης                                                         στα εκατό (αριθµητικά)   
   Ποσοστό Έκπτωσης                                                         στα εκατό (ολογράφως) 
 
.  
  
 
                                                                                            Άρτα      -     - 201 
                                                                                             
 

                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ     
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