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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
------------------- 

 
Ο ∆ήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διαγωνισμό με 

κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους για ορισμένο 
χρονικό διάστημα (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. α της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων,) και με σφραγισμένες προσφορές, την προμήθεια  υγρών καυσίμων 
για τις ανάγκες του ∆ήμου Ηρακλείου για χρονική διάρκεια ενός έτους και με 
προοπτική παράτασης της σύμβασης, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 25 παράγραφος 4), 
αλλά με τους ίδιους αρχικούς όρους προϋποθέσεις και τιμές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

1. Της παρούσης ∆ιακήρυξης. 
2. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του ∆ημόσιου τομέα 

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».   
3. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και το Π.∆ 410/95 (∆ημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας). 

4. Το Π.∆. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου». 
5. O N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφος 1.δ. 
6. Την Π1 7445/2002 (ΦΕΚ 112/31-01-2002) του Υπ. Αν. με τον τίτλο 

«Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Προμηθειών». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

8. Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 
(ΦΕΚ 29/Α/96) Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 
66/Α/96) που αναφέρονται στην ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
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9. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/1-12-2005) «Μέτρα για την 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α10-11-2005). «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 
«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

10. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.  

11. Ο Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «ΜΜΕ Ασυμβίβαστο των ∆ημοσίων 
Συμβάσεων». 

12. Την υπ΄ αριθμό 6961/7-8-/2009 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
1η Γενικής ∆/νσης Εμπορίου που εξουσιοδοτεί τους Ο.Τ.Α για την ανάδειξη 
από τους ίδιους, προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών (σύμφωνα 
με το άρθρο 41.1 παράγρ. Γ του ΕΚΠΟΤΑ). Και την έγκριση της παραπάνω 
απόφασης από την Περιφέρεια Κρήτης.  

13. Η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήμου Ηρακλείου για 
την κίνηση οχημάτων και την θέρμανση κτιρίων του ∆ήμου Ηρακλείου. 

14. Οι ανάγκες σε λίτρα είναι: 
Α.   927.275,68  LTR Πετρέλαιο Diesel κίνησης. 
Β.    50.000,00  LTR Βενζίνης αμόλυβδης. 
Γ.    10.000  LTR Βενζίνης  Super. 
∆.    5.000,00   LTR Πετρέλαιο θέρμανσης.   

  
Άρθρο 1ο  
∆απάνη. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, για το έτος 2010, είναι 

1.386.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% που είναι 259.170,75 
€, (διατιθέμενη πίστωση 1.386.000,00 €. με τον ΦΠΑ ). Η προμήθεια έχει 
ενταχθεί και στον προϋπολογισμό του ∆ήμου Ηρακλείου έτους 2010,  οι πιστώσεις 
που αφορούν την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης, super βενζίνης και 
πετρελαίου θέρμανσης είναι: 

1. Κ.Α 10-6641.001  ποσού    35.000 €. 
2. Κ.Α 15-6641.001     »      15.000 € 
3. Κ.Α 20-6641.001     »  1.000.000 € 
4. Κ.Α 30-6641.001     »     150.000 € 
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5. Κ.Α 35-6641.001   ποσού   80.000 € 
6. Κ.Α 40-6641.001     »      15.000 € 
7. Κ.Α 45-6641.001     »      15.000 € 
8. Κ.Α 50-6641.001     »      45.000 € 
                                   -----------  
                                   1.355.000  € 

Όλοι οι παραπάνω κωδικοί αριθμοί έχουν τον τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για 
κίνηση μεταφορικών μέσων ». 
  Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογίσθηκε σε € 31.000 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς με 
τα αντίστοιχα ποσά: 

1. Κ.Α 10-6643.001   ποσού   6.000 € 
2. Κ.Α 15-6643.001     »      3.000 € 
3. Κ.Α 20-6643.001     »      8.000 € 
4. Κ.Α 30-6643.001     »      5.000 € 
5. Κ.Α 40-6643.001     »      3.000 € 
6. Κ.Α 50-6643.001     »      6.000 € 
                                ------------  
                 Σύνολο          31.000 € για πετρέλαιο θέρμανσης 
  
 Όλοι οι παραπάνω κωδικοί αριθμοί έχουν τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση και φωτισμό ». Γενικό σύνολο όλων των κωδικών αριθμών 
1.355.000+31.000=1.386.000,00 €. 

 Όλοι οι παραπάνω κωδικοί περιέχονται στο προϋπολογισμό έτους 2010.  
 

  Άρθρο 2ο  
Πληροφορίες. 

    Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την ∆/νση 
Οικονομικών   Τμήμα  Προμηθειών  τηλ.2810 399-185   fax.2810 229-207. 
  
     Άρθρο 3ο  
     Ημερομηνία παραλαβής προσφορών. 
    Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν στο ∆ήμο 
Ηρακλείου,  μέχρι μία ημέρα πριν την αποσφράγιση των δικαιολογητικών, στην 
∆ιεύθυνση ∆ήμος Ηρακλείου ,Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71302, επίσης μπορούν να 
καταθέσουν προσφορές οι προμηθευτές, μέχρι την ώρα έναρξη της αποσφράγισης 
των δικαιολογητικών, εφ΄ όσον προσκομίζονται από τους ίδιους τους 
ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους.  Ο διαγωνισμός θα γίνει 
μετά από προθεσμία πενήντα δύο (52), ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από την δημοσίευση της περίληψης της ∆ιακήρυξης 
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στον Ελληνικό Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. (οδηγία 93/36 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 1993 άρθρο 9 παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1-1α). 
Ημερομηνία ∆ημοσίευσης στον ημερήσιο και Οικ. Τύπο:…………………………………………………  
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 
:……………………………………………………………………………………  
 
     Άρθρο 4ο  
     Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών . 
     Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών, 
από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται η 8/10/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 
  Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν, (χωρίς να είναι 
προϋπόθεση), να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργείται 
στον ∆ήμο Ηρακλείου, επί της οδού Αγ. Τίτου 1, ή στην οδό Ανδρόγεω στο Ηράκλειο. 
    Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 
15/10/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή. 
    
  Άρθρο 5ο 
      Γλώσσα. 
   Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
      Άρθρο 6ο  
       Προέλευση. 
     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα προς προμήθεια 
καύσιμα, αλλοδαπής ή ημεδαπής προελεύσεως ,ισχύουν γενικά οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο  άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
     Άρθρο 7ο  
  ∆ικαιολογητικά συμμετοχής. 
    Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
 α. Οι Έλληνες πολίτες. 
  1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 69.300 €. Γενικά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας, οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% (άρθρο 
26 του ΕΚΠΟΤΑ) της συνολικής συμβατικής αξίας των καυσίμων χωρίς τον ΦΠΑ. Η 
εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσοστό που αναλογεί στην 

 4



αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά από την υπηρεσία του 
∆ήμου Ηρακλείου, ανά δίμηνο.   
  2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
  3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
   4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή ,τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
   5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Για αλλοδαπούς ,τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ,οι συνεταιρισμοί ,οι 
ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. Εφ΄ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με εκπροσώπους του, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
Συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ∆ημοπρασία 
περισσότερες από μια εταιρεία ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις 
προσφορές εκτός από μια με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 
  6.Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν παράγουν τα προς προμήθεια 
καύσιμα , μερικώς ή ολικά σε δικό τους διυλιστήριο , σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ ( 
Υ.Αποφ. 11389 άρθρο 18 παρ.3 του 1993) ,πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του 
εκπροσώπου της παρασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού ) στην οποία 
θα δηλώνονται: 
    Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας ,σε περίπτωση 
που κατακυρώνεται η προμήθεια στον διαγωνιζόμενο. 
  7. Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών σύμφωνα με τον νόμο 
3054/2002 η μη κατάθεση αυτής της δήλωσης θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού 
από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 
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8. ∆ήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται τους όρους της ∆ιακήρυξης 
και των Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν δεν αποδέχεται τους όρους ο 
διαγωνιζόμενος, όσο και οι παρασκευαστές των προς προμήθεια καυσίμων, 
υποβάλλουν ρητή δήλωση που θα αναφέρονται τα σημεία εκείνα που διαφωνεί 
προκειμένου να αξιολογηθούν παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389 /93 του ΕΚΠΟΤΑ.  

9. ∆ήλωση του διαγωνιζομένου ότι για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση 
αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

Α. Τον καθαρισμό των δεξαμενών που υπάρχουν στο αμαξοστάσιο, ιδιοκτησίας 
του ∆ήμου Ηρακλείου όταν και όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

Β. Η ογκομέτρηση των καυσίμων θα γίνεται στις δεξαμενές του ∆ήμου και όχι 
με τους μετρητές των οχημάτων του αναδόχου. 

Γ. Την συντήρηση και επισκευή των αντλιών καυσίμων που ευρίσκονται στο 
αμαξοστάσιο του ∆ήμου Ηρακλείου, όποτε παρουσιάζουν βλάβη και όποτε ζητηθεί 
από την Υπηρεσία. 

∆. Έλεγχος στεγανότητας των δεξαμενών, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
Κάθε προσφορά που θα περιέχει όρους που θα διαφοροποιούνται από τα 
παραπάνω, θα θεωρείται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.    
                                    

Άρθρο 8ο  
       Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 
  1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη. 
    2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί 
τον διαγωνισμό. 
    3. Εάν από την ∆ιακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν δείγματα των προς την προμήθεια καυσίμων ,αυτά κατατίθενται πριν 
από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία ,η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την 
προσφορά. 
    4.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 προηγουμένη του διαγωνισμού. 
    5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ,ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα ,από τις διατάξεις των προηγουμένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ΄  όψη. 
    6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν 
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης 
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επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 
    7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (∆ήμος 
Ηρακλείου ). 
   γ. Ο αριθμός της ∆ιακήρυξης. 
   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

Άρθρο 9ο 
      Προσφορές. 
    Οι προσφορές με όλα τα έγγραφα, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο ,καλά 
σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο 
παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν 
γίνονται αποδεκτές. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
   1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την  προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής 
του είδους, για ορισμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με το άρθρο 41.2 του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 
«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)» ,στον 
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η 
εγγύηση  συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη:  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
   2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
   3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ,αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει 
αυτή .Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
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   5. Ο προσφέρων θεωρείται άτι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της ∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του, τους όρους της προσφοράς, 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της ∆ιακήρυξης ,προκειμένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ,δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ,ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
∆ιακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της ,είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται ,σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά που 
θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτετε ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 10ο     
  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 (τρεις) 
μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
∆ιακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την ∆ιακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης, ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού ,με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. 
 

Άρθρο 11ο  
Αντιπροσφορές. 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 12ο  
   Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
   1.Ένσταση κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως 
εξής: 
  α .Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού ,στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση 
της ∆ιακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 
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   β .Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ,ή της συμμετοχής σ' 
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ,ή αποκλείσθηκε απ' 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν 
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού ,μέχρι και 
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου 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 όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του 
στη ∆ημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
   2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της ∆ημαρχιακής Επιτροπής, καθώς και οι 
αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισμού ,ελέγχονται 
για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη, κατά 
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
   3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 13ο  
     Προσφερόμενη τιμή. 
   1. Με την προσφορά η τιμή καθορίζεται η έκπτωση επί της μέσης χονδρικής 
τιμής των προς προμήθεια καυσίμων ,όπως καθορίζεται στην ∆ιακήρυξη. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ.Π.Α. για την τμηματική παράδοση των καυσίμων , στο ∆ήμο 
Ηρακλείου που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη . 

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Euro.  
   
  Άρθρο 14ο  

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 
   1.Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη . 
      Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
    Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την Προσφερόμενη έκπτωση επί της 
τιμής του είδους για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα ενός έτους,   
αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο. Ο 
φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου 
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να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη ή την 
πρόσκληση.  

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  
Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού 
διαγωνισμού δημόσια. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση 
των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο την 
προσφερομένη έκπτωση επί της τιμής των καυσίμων. 

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί 
με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται 
για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την 
αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική 
∆ιακήρυξη και όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η προσφερόμενη έκπτωση επί της 
τιμής των καυσίμων, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των τιμών κατά τα ανωτέρω. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Εφ΄ όσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι το αρμόδιο για την 
αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
παραμένουν σ΄ αυτό.       
 

 Άρθρο 15ο  
   Αξιολόγηση προσφορών. 
  Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο  η 
προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής των καυσίμων:  

1. Η Συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης  – ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε-  η 
προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η 
κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 
ουσιώδης όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.    

 
   Άρθρο 16ο 
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Κρίση αποτελέσματος του ∆ιαγωνισμού. 
      Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του ∆ιαγωνισμού 
με γνωμοδότησή του προς την ∆ημαρχιακή Επιτροπή που αποφασίζει προτείνει 
σχετικά : α) Κατακύρωση της προμήθειας,  β) Ματαίωση του αποτελέσματος και 
επανάληψη με τους ίδιους όρους., γ) Την κατανομή της προμήθειας εφ΄ όσον 
πρόκειται για διαιρετό υλικό ή διαφορετικά υλικά. 
  

Άρθρο 17ο  
∆ασμοί.  

    Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο ∆ήμος Ηρακλείου, 
απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που 
εισάγονται από άλλες χώρες. 
 

Άρθρο 18ο  
    ∆ημοσίευση. 
  Η περίληψη της ∆ιακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης 
διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ θα δημοσιευτεί σε εφημερίδες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγ. 1α εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. 
Ες) και σύμφωνα με τον Ν. 2741/99 άρθρο 8 παράγ. 6. 
 

Άρθρο 19ο  
   Περιορισμοί. 
 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν υπ΄ όψη τους όταν θα συμπληρώνουν 
την προσφορά του ότι σε αυτή θα συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω 
υποχρεώσεις: 

1. Ο καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμων της υπηρεσίας μας, όταν αυτό 
ζητηθεί από τον Αρμόδιο Προϊστάμενο. 

2. Η υποχρέωση να παραδίδει δείγματα για κάθε παράδοση καυσίμων σε δικά του 
δοχεία. 

3. Η ογκομέτρηση των καυσίμων θα γίνεται στις δεξαμενές της Υπηρεσίας μας 
και όχι με τους μετρητές των οχημάτων του προμηθευτή. 

4. Η συντήρηση και επισκευή των αντλιών καυσίμων του αμαξοστασίου του 
∆ήμου Ηρακλείου όποτε παρουσιάζουν βλάβη. 

5. Ο έλεγχος στεγανότητας των δεξαμενών. 
6. Εάν δεν εφαρμοσθούν τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παρ. 2 της παρούσης ∆ιακήρυξης, 

καθώς και τα παρακάτω άρθρα της  Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, η 
ποινή για τον προμηθευτή, θα είναι ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω 
διαδικασία του ∆ιαγωνισμού. Τα άρθρα αυτά είναι 1,3,4,5,6,7,8,9. 

7. Κάθε προσφορά που περιέχει όρους που διαφοροποιούνται από τα ανωτέρω 
θα θεωρείται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.                                                                  

                                                                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 11



 12

 
 
�                                                        Νώντας Σαρρής 


	    Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν
	Αντιπροσφορές.
	Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών.

