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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. Νευροκόπι  15-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.        14182
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  (πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, βιομάζας (πέλλετ), καυσόξυλων και λιπαντικών) για τις 
ανάγκες  του  Δήμου  Κ.  Νευροκοπίου  και  των  Νομικών  του  Προσώπων,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών. Για τα 
πετρέλαιο  θέρμανσης,  πετρέλαιο  κίνησης,  και  βενζίνη  αμόλυβδη θα  προσφερθούν  ποσοστά 
έκπτωσης  στη  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης,  όπως  αυτές  προσδιορίζονται  από  τη  Δ/νση 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας – τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού   ενώ για 
την  βιομάζα (πέλλετ) τα καυσόξυλα  και τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το 
πολύ ίσες αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :
Α)  1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.  Τις  διατάξεις  του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

3.  Τις διατάξεις του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «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»

4.  Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 31ης 
Μαρτίου  2004,  «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 30/04/2004 (L134) με υποχρέωση ενσωμάτωσης έως τις 31/01/2006.

5.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).

6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.2286/95  «Προμήθειες  του δημόσιου  τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων»

7.  Τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.Π1/358/27.01.1999  (ΦΕΚ  Β’92)  «Εξαίρεση  προμηθειών  που 
πραγματοποιούνται  με  ανάδειξη  χορηγητών-προμηθευτών  από  την  ένταξη  τους  στο  Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)».

8. Τις διατάξεις  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
10.  Τις διατάξεις  του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.



11.  Τις διατάξεις  του Ν.  3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας με  την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

12. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  παραγρ.13  του  Ν.2386/96  (ΦΕΚ  43Α)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων 
εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» για την 
παρακράτηση φόρου στην προμήθεια υγρών καυσίμων.

13. Την εγκύκλιο με αριθμ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 204/10 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

14.  Την  εγκύκλιο  του  Υπ.  Ανάπτυξης  Π1/1105/Αθήνα,2-3-2006  «Εφαρμογή  της  Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών».

15.  Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/12-12-
2012 τεύχος Α που κυρώθηκε με το Νόμο 4111/2013.

16.  Το  Ν.  3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης δημοσίων συμβάσεων»  (ΦΕΚ 30/Α),  όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α).

17. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/08-08-2014/Α).

Β)  1.  Την  13057/25-08-2014  απόφαση  του  Δημάρχου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015.

 2.  Την με αριθμό 127/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας.

3.   Την με αρ.  48/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2015.

4.  Την με αρ. 10/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου, με την οποία καθορίζεται  η  αναγκαία  ποσότητα  καυσίμων  για  ένα  έτος  και 
εγκρίνεται  η  διενέργεια  της  προμήθειας  με διαδικασία διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το 
Δήμο Κ. Νευροκοπίου

5.  Την με αρ. 8/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου, με την οποία καθορίζεται  η  αναγκαία  ποσότητα  καυσίμων  για  ένα  έτος  και 
εγκρίνεται  η  διενέργεια  της  προμήθειας  με διαδικασία διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το 
Δήμο Κ. Νευροκοπίου

6. Την αρ. 218/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια 
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 2 ο
Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αναθέτουσα  Αρχή  του  διαγωνισμού  είναι  ο  δήμος  Κ.  Νευροκοπίου  και  τα  νομικά  του 
πρόσωπα (ΝΠΔΔ Δήμου κ. Νευροκοπίου, Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Κ. Νευροκοπίου).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων 
(γεννήτριες, κοπτικά κλπ) και πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) υπό τους 
όρους που περιγράφονται στην παρούσα.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της 
προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  να  επιλέξει  μειοδότη,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  σε  ακέραιες  μονάδες  επί  της  νόμιμα 
διαμορφούμενης  μέσης  τιμής  πώλησης  λιανικής  όπως  αυτή  προσδιορίζεται  από  την  Δ/νση 



Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας – τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και επί αυτών του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα πέλλετ, καυσόξυλα και τα ελαιολιπαντικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Ορισμοί:
Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:
«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου και τα νομικά του πρόσωπα (ΝΠΔΔ Δήμου κ. 

Νευροκοπίου, Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου) 
«Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη 

διαδικασία.
«Υποψήφιος»:  Το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  η  ένωση  προμηθευτών  που  υποβάλλει 

προσφορά.
«Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού»:  Η 

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης είναι αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.

«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών 
της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με το κάθε νομικό πρόσωπο 
χωριστά, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος..

«Τεύχη  Διαγωνισμού»:  Η  παρούσα  διακήρυξη  με  τα  συνημμένα  σε  αυτήν  παραρτήματα 
που  εκδίδει  η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.

«Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά 
και την Οικονομική Προσφορά.

«Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση 
αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας  προέλευσής  του.  Σε  περίπτωση  Νομικού  Προσώπου  υπογράφεται  από  τον  νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση 
προσκομίζεται  επικυρωμένο  αντίγραφο  του  οικείου  εξουσιοδοτικού  εγγράφου).  Σε  όλες  τις 
περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα.

«Σύμβαση»: Όπου στην παρούσα αναφέρεται όρος σύμβαση νοείται η κάθε επιμέρους σύμβαση 
που υπογράφει ο  μειοδότης/ες  με  το  Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της 
προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό Πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 4 ο
Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι :ΟΜΑΔΑ Α' (ΚΑΥΣΙΜΑ  ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 10/6643.01 Lit 40.000 0,98 0,23 1,21 48.216,00 €

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 10/6641.01 Lit 1.850 1,44 0,33 1,77 3.276,72 €

3 Πετρέλαιο κίνησης 10/6641.02 Lit 3.000 1,12 0,26 1,38 4.132,80 €

4 Πετρέλαιο κίνησης 20/6641.01 Lit 65.000 1,12 0,26 1,38 89.544,00 €

5 Πετρέλαιο κίνησης 30/6641.01 Lit 72.000 1,12 0,26 1,38 99.187,20 €

6 Βενζίνη Αμόλυβδη 35/6644 Lit 8.500 1,44 0,33 1,77 15.055,20 €

ΣΥΝΟΛΟ   190.350  0,00 0,00 259.411,92 €



         ΟΜΑΔΑ Β' (ΚΑΥΣΙΜΑ  ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 15/6643.01 Lit 37.500 0,98 0,23 1,21 45.202,50 €

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 15/6411 Lit 4.000 1,44 0,33 1,77 7.084,80 €

ΣΥΝΟΛΟ   41.500    52.287,30 €

         ΟΜΑΔΑ Γ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  Lit 40.000 0,98 0,23 1,21 48.216,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   40000    48.216,00 €

         ΟΜΑΔΑ Δ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  Lit 25.000 0,98 0,23 1,21 30.135,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   25.000    30.135,00 €

         ΟΜΑΔΑ Ε' (ΒΙΟΜΑΖΑ (ΠΕΛΕΤ) ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Βιομάζα (πέλλετ) 10/6643.02 Kgr 80.000 0,203 0,047 0,250 19.975,20 €

ΣΥΝΟΛΟ   80.000    19.975,00 €

         ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Καυσόξυλα ανάμεικτα 
δρυός και οξιάς 10/6643.03 M3 20 60,98 14,02 75,00 1.499,99 €

ΣΥΝΟΛΟ   20    1.499,99 €

         ΟΜΑΔΑ Z (ΒΙΟΜΑΖΑ (ΠΕΛΕΤ) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Βιομάζα (πέλλετ) 10/6643.02 Kgr 48.000 0,203 0,05 0,25 11.985,12 €

ΣΥΝΟΛΟ   48.000    11.985,12 €

         ΟΜΑΔΑ H (ΒΙΟΜΑΖΑ (ΠΕΛΕΤ) Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Βιομάζα (πέλλετ)  Kgr 50.000 0,203 0,05 0,25 12.484,50 €

ΣΥΝΟΛΟ   50.000    12.484,50 €

         ΟΜΑΔΑ Θ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



1 Λιπαντικό Υδραυλικών 
10W30  Lit 140 6 1,38 7,38 1.033,20 €

2
Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρα SAE 
20W-50

 Lit 200 5,3 1,22 6,52 1.303,80 €

3 Λιπαντικό SAE 15W40  Lit 200 5,7 1,31 7,01 1.402,20 €

4 Λιπαντικό Υδραυλικών 
Συστημάτων Μ68  Lit 200 3,8 0,87 4,67 934,80 €

5 Λιπαντικό Υδραυλικών 
ATF  Lit 50 5,7 1,31 7,01 350,55 €

6 3Α ΠΑΡΑΦΛΟΥ  Lit 150 3 0,69 3,69 553,50 €

7 ANTIFROS  Lit 150 5 1,15 6,15 922,50 €

8 2T  Λάδι μίξης  Lit 40 5 1,15 6,15 246,00 €

9 GEAROL 80W90  Lit 80 4,8 1,10 5,90 472,32 €

10 Γράσο  Lit 50 8 1,84 9,84 492,00 €

11 ADBLUE  Lit 200 1,4 0,32 1,72 344,40 €

ΣΥΝΟΛΟ   1.460    8.055,27

         ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛ 

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  Lit 142.500 0,98 0,23 1,21 171.769,50 €

2 Βενζίνη Αμόλυβδη  Lit 14.350 1,44 0,33 1,77 25.416,72 €

3 Πετρέλαιο κίνησης  Lit 140000 1,12 0,26 1,38 192.864,00 €

4 Βιομάζα (πέλλετ)  Kgr 178.000 0,203 0,05 0,25 44.444,82 €

5 Καυσόξυλα ανάμεικτα 
δρυός και οξιάς  M3 20 60,98 14,02 75,00 1.499,99 €

6 Λιπαντικό Υδραυλικών 
10W30  Lit 140 6 1,38 7,38 1.033,20 €

7
Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρα SAE 
20W-50

 Lit 200 5,3 1,22 6,52 1.303,80 €

8 Λιπαντικό SAE 15W40  Lit 200 5,7 1,31 7,01 1.402,20 €

9 Λιπαντικό Υδραυλικών 
Συστημάτων Μ68  Lit 200 3,8 0,87 4,67 934,80 €

10 Λιπαντικό Υδραυλικών 
ATF  Lit 50 5,7 1,31 7,01 350,55 €

11 3Α ΠΑΡΑΦΛΟΥ  Lit 150 3 0,69 3,69 553,50 €

12 ANTIFROS  Lit 150 5 1,15 6,15 922,50 €

13 2T  Λάδι μίξης  Lit 40 5 1,15 6,15 246,00 €

14 GEAROL 80W90  Lit 80 4,8 1,10 5,90 472,32 €

15 Γράσο  Lit 50 8 1,84 9,84 492,00 €

16 ADBLUE  Lit 200 1,4 0,32 1,72 344,40 €

ΣΥΝΟΛΟ   476.330    444.050,30 €

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  στο  ποσό  των  444.050,30 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους.



Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή 
σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου 
από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων.

ΑΡΘΡΟ 5 ο
Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και  κίνησης  για τις  ανάγκες του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 
Επίσης :

α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό 
και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο .

γ) Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ.176/94 
ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την 
καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση πετροχημικών 
του Γενικού Χημείου του Κράτους.

      δ) Η βιομάζα (πέλλετ) πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για τη μέγιστη απόδοσή 
τους (πυκνότητα >650kg/m3, υγρασία <10%, τέφρα 1% μεγ.)

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 
καύσιμα  ώστε να  ελέγχεται  τόσο  η  ποιότητα  όσο  και  το  αν  πληρούν  τις  απαιτούμενες 
προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους .

ΆΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 
11: 00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) .

ΆΡΘΡΟ 7 ο

Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2523350164 Γραφείο 
Προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 8 ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα 
κτίρια του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των νομικών του προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων  που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 
να εφοδιάσει  το  Δήμο Κ.  Νευροκοπίου και τα νομικά του πρόσωπα με την παραγγελθείσα 
ποσότητα των καυσίμων. 

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Δήμο Κ. Νευροκοπίου.

ΆΡΘΡΟ 9
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό



Όσοι αναγνωρισμένοι    προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και 
διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού :

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση πρέπει 

να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που  ζητά η 
διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα :

• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
• Τον αριθμό της εγγύησης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού 
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.
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. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού .

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 .
ζ.  Υπεύθυνη  δήλωση  (άρθρου  5Ν.1599/1986)  ότι  έλαβε  πλήρη  γνώση  των  όρων  και 

συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται 
αυτούς  ανεπιφύλακτα  καθώς  και  ότι  δεν  έχει  αποκλειστεί  η  συμμετοχή  του  σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.  και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα 
κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

η. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου.
θ.  Άδεια  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών  καυσίμων.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 4 του Ν. 2801/2000.
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 2% 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  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.

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.
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.

Εφόσον οι προμηθευτές  συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους,  υποβάλλουν 
βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του 
εκπροσωπούμενου .

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

ΆΡΘΡΟ 10
Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού .
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα .
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου 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  κρατήσεις (2% υπέρ ΤΑΔΚΥ – 1,5% 

ΤΕΑΔΥ και 0,5% ΤΠΔΥ, 1% φόρος εισοδήματος), καθώς και  κάθε άλλη  επιβάρυνση για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη .

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά 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 Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας – τμήμα 
Εμπορίου και  Τουρισμού και επί αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα 
πέλλετ, τα καυσόξυλα και τα ελαιολιπαντικά.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης .

ΆΡΘΡΟ 11
Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού .

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Ο  Δήμος  Κ.  Νευροκοπίου  μπορεί  με  έγγραφη  γνωστοποίηση  προς  τους 
διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν  ο  Δήμος  Κ.  Νευροκοπίου  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 12
Φάκελος προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο .
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς .
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  και  η 

εγγύηση συμμετοχής.
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 υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα .
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες .

ΆΡΘΡΟ 13
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.  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 14
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 Κ. Νευροκοπίου, 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 Κ. Νευροκοπίου 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 της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά .

Ο  Δήμος  Κ.  Νευροκοπίου  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 .

Το παράβολο για κατάθεση ένστασης ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 15
Ανακοίνωση  Κατακύρωσης – Σύμβαση

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής 
έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Κ. Νευροκοπίου 
και  από  τα  Νομικά  του  Πρόσωπα  η  σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη.  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   καύσιμα   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 Κ. Νευροκοπίου 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 και κάθε Νομικού του Προσώπου κάθε ποσότητα 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 16 
Εγγυήσεις  

1.   Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.      
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α .
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων για το σύνολο του 

ενδεικτικού Προϋπολογισμού ορίζεται  σε δύο επί τοις  εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού 
444.050,30 € ήτοι συνολικά 8.881,00 €.  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  5%  της 
συνολικής συμβατικής αξίας κάθε ομάδας , χωρίς το Φ.Π.Α .

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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 .

ΆΡΘΡΟ 17
Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 18
Τρόπος Πληρωμής  

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

Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  Κ. 
Νευροκοπίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δήμου.
2.  Η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού  όπως  ορίζεται  από  το  άρθρο  29  του  Π.Δ.  60/07,  θα 
αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.



Περίληψη  της  παρούσης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δημοτικού 
καταστήματος,  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου,  θα  δημοσιευθεί  στο  «Τεύχος 
Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων»  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  (ΦΕΚ)  και  μια 
φορά στις εφημερίδες
i.    «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»
ii.   «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»
iii.  «ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS»
iv.  «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
v.  «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»
3. Σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (βλ. εγκ. 11/αρ. πρωτ. 27754/28.06.2010/Υπ. Εσ. Απ και 
Η.Δ./Γ.Δ.Τ.Α.), η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε 
Ανάδοχος.  Προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να έχουν πλήρη γνώση των δεδομένων που 
επηρεάζουν την προσφορά τους, επισημαίνεται ότι αυτή η δαπάνη εκτιμάται να ανέλθει σε 
ποσό € 500,00 κατά μέγιστο.

ΑΡΘΡΟ 20 
Έλεγχος νομιμότητας σύμβασης

Λόγω  του  ύψους  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  η  νομιμότητα  της  παρούσας 
διαγωνιστικής  διαδικασίας θα τεθεί  υπό τον  έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Για το 
σκοπό αυτό θα υποβληθεί στο αρμόδιο Κλιμάκιο ο φάκελος του διαγωνισμού με όλα τα 
σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύμβασης.
Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δε θα υπογραφεί.

ΆΡΘΡΟ 21
Άλλα στοιχεία

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα 
της  ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
του Δ.Σ .

Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου

Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης,



4. Βιομάζα (πέλλετ)
5. Καυσόξυλα
6. Ελαιολιπαντικά
που απαιτούνται  για  τη κίνηση των  οχημάτων,  τη   λειτουργία  των εγκαταστάσεων,  τη 
θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου  Κ. Νευροκοπίου.

Θα    διεξαχθεί    Ανοικτός    Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, 
βενζίνης αμόλυβδης, βιομάζας (πέλλετ), καυσόξυλων και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου  και  των  Νομικών  του  Προσώπων,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο 
κίνησης,  και  βενζίνη αμόλυβδη θα  προσφερθούν  ποσοστά έκπτωσης  στη  μέση τιμή  λιανικής 
πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη  Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας – τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  ενώ για την βιομάζα (πέλλετ) τα καυσόξυλα και τα 
λιπαντικά  θα  προσφερθούν  τιμές  χαμηλότερες  ή  το  πολύ  ίσες αυτών  του  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  στο  ποσό  των  444.050,30  ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

§    Τις   διατάξεις   της   αριθμ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
§    Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και  κίνησης  για τις  ανάγκες του Δήμου Κ. 

Νευροκοπίου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 
Επίσης :

α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό 
και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Η 
προμήθεια καυσίμων κίνησης, θα γίνεται μόνο από πρατήρια που βρίσκονται στην διοικητική 
περιφέρεια  του  Δήμου,  διαφορετικά  ο  προμηθευτής  οφείλει  να  παραδίδει  καθημερινά  με 
κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα τις  απαιτούμενες  ποσότητες  καυσίμων και  αφού έχει λάβει  τα 
απαραίτητα  μέτρα  ασφαλείας  που  προβλέπουν  οι  οικείες  διατάξεις  για  τη  μεταφορά  και 
διακίνηση καυσίμων.

      β)  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται με κατάλληλο βυτίο από αδειοδοτημένους 
προμηθευτές στα δημοτικά ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε όλη τη περιφέρεια του Δήμου

γ) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο .
      δ) Η βιομάζα (πέλλετ) πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για τη μέγιστη απόδοσή 
τους (πυκνότητα >650kg/m3, υγρασία <10%, τέφρα 1% μεγ.)
     ε) Τακαυσόξυλα θα είναι ανάμεικτα δρυός και οξιάς
     στ) Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ.176/94 
ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την 
καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση πετροχημικών 
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Ειδικότερα, τα  λιπαντικά για τα οχήματα που ο Δήμος θα προμηθευτεί περιγράφονται ως 
κάτωθι:
1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W-50
Χαρακτηριστικά TRUCK 20W50 
API: CF-4/CG/SJ, ACEA; A2/B3/E2, MB 228.1, MAN 271, Volvo vds-2.
Συσκευασία Δοχείο 4 Lt 

3. Λιπαντικό Υδραυλικών Συστημάτων Μ68



DIN 51524 HLP PART II (ISO 22-100) DENISON: HF-O&HF-2, ANFOR: NFE 48-603 HM ( ISO 
22-150 ), VICKERS M-2952-S.1 -228-S, CINCINNATI MILACRON P-68, P- 70 (ISO 32,46,68)
Συσκευασία: Δοχείο 20lit. 

4. Λιπαντικό SAE 15W40 
API:SJ/CF-4, ACEA:E3/A3/-02.B3-00/2.B4.MB229.1, VW/AUDI 505.00.ROVER
Συσκευασία: Δοχείο 4lit

5. Λιπαντικό Υδραυλικών   10W30  
DIN 51524 HLP PART II (ISO 22-100) DENISON: HF-O&HF-2, ANFOR: NFE 48-603 HM ( ISO 
22-150 ), VICKERS M-2952-S.1 -228-S, CINCINNATI MILACRON P-68, P- 70 (ISO 32,46,68)
Συσκευασία: Δοχείο 20lit

6. Γράσο 
NL GI -1.2.
Συσκευασία: Δοχείο 25 kgr

7. Λιπαντικό Υδραυλικών ATF
Dextron III , ALLISON C-4, MB: 236.2 CATERPILLAR: TO-2
Συσκευασία: ΔΟΧΕΙΟ 20lit

8. ANTIFREEZE
BS-3150/BS-3152
Συσκευασία: Δοχείο 4 lit

9. 3A ΠΑΡΑΦΛΟΥ
Συσκευασία: Δοχείο 4 lit

10. ADBLUE
Συσκευασία: Δοχείο 10lit

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 
καύσιμα  ώστε να  ελέγχεται  τόσο  η  ποιότητα  όσο  και  το  αν  πληρούν  τις  απαιτούμενες 
προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους .

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Προμήθεια καυσίμων  και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 444.050,30€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η  παρούσα  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  αφορά  στην  προμήθεια  καυσίμων  κίνησης 

(πετρελαίου DIESEL, αμόλυβδης βενζίνης), πετρελαίου θέρμανσης, βιομάζας (πέλλετ), καυσόξυλων 
και  λιπαντικών  που  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των  σχετικών  αναγκών  του  Δήμου  Κ. 
Νευροκοπίου και των Νομικών του προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 2 – Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
α) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει και της Εγκυκλίου 28 με αρ. πρωτ. Δ11δ/607/1/19.12.2011 της Γεν. Δ/νσης 
Διοίκησης & Προγ/τος, Του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β)  Του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64Α/16.3.2007)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις 
διατάξεις  τηςΟδηγίας  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».

γ) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».
δ)  Της  Υπουργικής  Απόφασης  11389/1993  (ΦΕΚ  185Β/23.3.1993)  «Ενιαίος  κανονισμός 

προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ε)  Του  Ν.  2286/1995  (ΦΕΚ  19Α/1.2.1995)  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».
στ)  Του  άρθρου  13  του  Ν.  3438/2006  (ΦΕΚ  33Α/14.2.2006)  «Σύσταση   Συμβουλίου  Εθνικής 

Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
ζ)   Του   Ν.   3852/2010   (ΦΕΚ   87Α/7.6.2010)   «Νέα   Αρχιτεκτονική   της   Αυτοδιοίκησης   και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Επίσης ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, τα Διατάγματα, οι Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λπ.,  που 

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3 – Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 
β) Η Οικονομική Προσφορά
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Η Τεχνική Έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4 – Προσφορές
Οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να υποβάλλουν  προσφορά  για  μία  ή  περισσότερες  ομάδες  της 

προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της 

κάθε ομάδας  καυσίμων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν την κάθε ομάδα 
καυσίμων για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 5 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  θα  καθορισθούν  από 

την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου Κ.  Νευροκοπίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Υ.Α. 
11389/1993 ή σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 6 – Εγγύηση συμμετοχής



Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό δύο  τοις 
εκατό (2%), συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης,  εκτός  εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την Πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 7 – Σύμβαση
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της 
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 
26 της Υ.Α. 11389/1993 ή σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 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 πέντε τοις εκατό (5%),  
χωρίς  το  Φ.Π.Α.  επί  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά  στη 
Διακήρυξη ή την Πρόσκληση.

Η εγγυητική επιστολή καλής και πιστής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο 
της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9 – Παραλαβή υλικών
Η  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  προμήθειας  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  άρθρο  28  της  Υ.Α. 

11389/1993 ή σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10 – Καθυστερήσεις - Ποινικές ρήτρες, έκπτωση του αναδόχου
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή 
από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 
καθυστέρηση αυτή.

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια 
ειδών, μπορούν να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο  άρθρο 33  της  Υ.Α.  11389/1993  ή  σύμφωνα με  το  Δίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  κατά 
περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 11 – Ελαττωματικά είδη
Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης 

ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με νέα 
που θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης σε διάστημα πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 12 – Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει  των κείμενων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 13 – Πληρωμές
Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο 

Νομό
Δράμας για τα καύσιμα είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών 

και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 14 – Τόπος παράδοσης και ποσότητες



Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε χρόνο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα με  τις  ανάγκες  της  και  σε  συνεννόηση  με  τον  ανάδοχο,  κατόπιν  έγγραφης  εντολής 
της  αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου.

Τόπος παράδοσης ορίζεται:
1.   Για το καύσιμα κίνησης και ελαιολιπαντικά, πρατήριο υγρών καυσίμων που θα βρίσκεται 

εντός των ορίων του δήμου.
2.   Για το πετρέλαιο θέρμανσης τα καυσόξυλα και την βιομάζα (πέκκετ), τα κτίρια και οι 

εγκαταστάσεις του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του προσώπων.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και καμία υποχρέωση δεν 

θα έχει ο Δήμος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτεί τις ποσότητες που 
αναφέρονται στη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 15 – Παραλαβή υλικών
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή 

παρουσία  του  αναδόχου.  Κατά  την  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια 
ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της μελέτης και 
τους  όρους  της  σύμβασης.  Εφόσον  προκύψει  ακαταλληλότητα  των  υπό  προμήθεια  ειδών  ο 
ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 
ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια 
ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η 
Οικονομική Επιτροπή.

Για  την  κάλυψη  των  σχετικών  δαπανών  χρησιμοποιείται  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  του 
αναδόχου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών 
του Προσώπων για το έτος 2015»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του  ……………………………………………………………………………………………. 

Έδρα  ………………………………………………………………………………………….. 



Οδός …………………......................……………………. Αριθμός  ………………………..

Τηλέφωνο …………………………………… Fax : ………………………………………….

α/α Είδος
Ποσοστό Έκπτωσης (%)

Αριθμητικώς Ολογράφως
Ομάδα Α (Δήμος Κ. Νευροκοπίου)

Α1 Πετρέλαιο κίνησης

Α2 Βενζίνη αμόλυβδη

Α3 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ομάδα Β (ΝΠΔΔ Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

   Β1 Βενζίνη αμόλυβδη

Β2 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ομάδα Γ (Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

Γ1 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ομάδα Δ (Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

Δ1 Πετρέλαιο θέρμανσης

Ομάδα Ε (Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

Ε1 Βιομάζα (πέλλετ)

Ομάδα ΣΤ  (Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

ΣΤ1 Καυσόξυλα ανάμεικτα δρυός και οξιάς

Ομάδα Ζ (ΝΠΔΔ Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

Ζ1 Βιομάζα (πέλλετ)

Ομάδα Η (Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου)



Η1 Βιομάζα (πέλλετ)

Ομάδα Θ (Ελαιολιπαντικά Δήμου Κ. Νευροκοπίου)

Θ1 Λιπαντικό Υδραυλικών 10W30

Θ2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W-50

Θ3 Λιπαντικό SAE 15W40

Θ4 Λιπαντικό Υδραυλικών Συστημάτων Μ68

Θ5 Λιπαντικό Υδραυλικών ATF

Θ6 3Α ΠΑΡΑΦΛΟΥ

Θ7 ANTIFROS

Ζ8 2T  Λάδι μίξης

Θ9 GEAROL 80W90

Θ10 Γράσο 

Θ11 ADBLUE

Κ. Νευροκόπι
 (Ημερομηνία) ...... / ....... / .......

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)


	Γιαννόπουλος Βασίλειος

