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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 
Ο πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε ΟΤΑ¨  

διακηρύσσει  ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο την προσφερόµενη 

έκπτωση επί της τιµής του είδους (σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. α της Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων,) και µε σφραγισµένες προσφορές, την προµήθεια  υγρών 

καυσίµων για τις ανάγκες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 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. Τον κανονισµό προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

4. 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). 

5. Το Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6. O N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύµφωνα µε το άρθρο 158 παράγραφος 1.δ. 

7. 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». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

9. 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 προµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.  

10. 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». 

11. 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.  

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

Συµβάσεων». 

13. Την υπ΄ αριθµό 6961/7-8-/2009 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1
η
 

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.  

14. Την απόφαση του ∆.Σ  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ , για την προµήθεια υγρών καυσίµων 

για τις ανάγκες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για την θέρµανση κτιρίων που βρίσκονται 

στην διαχείριση της. 
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15. Οι ανάγκες σε λίτρα για την προµήθεια είναι κατά ελάχιστο: 40.000,00   LTR 

Πετρέλαιο θέρµανσης.  

 

Άρθρο 1
ο
  :∆απάνη. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια, για το έτος 2010 - 2011,  και η η 

προµήθεια έχει ενταχθεί και στον προϋπολογισµό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έτους 2010,  και θα 

ενταχθεί και σε αυτόν του 2011. 

 

Άρθρο 2
ο
  :Πληροφορίες. 

Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από τις διευθύνεις: ∆ΑΠΚΗ – 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΑΙ ΦΟΥΜΗ, (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΠΑΤΕΛΕΣ    τηλ.2810 215 080/ 2810 215082  και από ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΣΤΑ∆ΙΟ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΥΡΑ 1 , τηλ: 2810 264566 

/ 2810 264574. 

  

Άρθρο 3
ο
  :     Ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών. 

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν στην Α.Α.Η Α.Ε Ο.Α,  µέχρι µία 

ηµέρα πριν την αποσφράγιση των δικαιολογητικών, στο πρωτόκολλο της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ» ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ, ΚΤΙΡΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΤΟ  (τηλ. επικοινωνίας: 

2810 26566 / 2810 264574 και ώρες από 09:00 – 14:00), επίσης µπορούν να καταθέσουν 

προσφορές οι προµηθευτές, µέχρι την ώρα έναρξης της αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών,  εφ΄ όσον προσκοµίζονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή από 

εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους.  Ο διαγωνισµός θα γίνει µετά από δέκα (10), 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης στον τοπικό τύπο 

Ελληνικό Τύπο.  Ποιο συγκεκριµένα ο διαγωνισµός θα γίνει την ∆ΕΥΤΕΡΑ  14 

ΜΑΡΤΙΟΥ  2011 και ώρα 12:30 (προσέλευση από 12:00 -12:30) στην διεύθυνση 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΥΡΑ 1. 

  

Άρθρο 4
ο
 : Ηµεροµηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών, από την 

αρµόδια Επιτροπή ορίζεται την ∆ΕΥΤΕΡΑ  14 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 12:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της θύρας 1, του Παγκρητίου Σταδίου. 

  Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν, (χωρίς να είναι 

προϋπόθεση), να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, ή 

εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι.  Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα 

διενεργηθεί την ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ   και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

στην διεύθυνση ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΥΡΑ 1, από την αρµόδια επιτροπή. 

 

Άρθρο 5
ο
 : Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή 

σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 6
ο
  :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 7
ο
  :∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 

και τα εξής δικαιολογητικά: 
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 α. Οι Έλληνες πολίτες. 

  1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι  2675,25 €. 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% (4.350,00 €),  

(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) της συνολικής συµβατικής αξίας των καυσίµων χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η εγγυητική επιστολή θα αποδεσµευτεί  µόλις παραληφθεί όλη η ποσότητα  οριστικά από 

την υπηρεσία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

  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. 

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.  
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9. ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση αναλαµβάνει 

τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

Α. Τον καθαρισµό των δεξαµενών που υπάρχουν στα κτίρια της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 

όταν και όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

Β. Η ογκοµέτρηση των καυσίµων θα γίνεται στις δεξαµενές της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ µε 

ειδικό πιστοποιηµένο µηχάνηµα µέτρησης, και όχι µε τους µετρητές των οχηµάτων του 

αναδόχου. 

 

Κάθε προσφορά που θα περιέχει όρους που θα διαφοροποιούνται από τα παραπάνω, 

θα θεωρείται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.    
                                    

Άρθρο 8
ο
  : 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 επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσµα. 

    7.  Στον 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 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ). 

   γ. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης.  

   δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Άρθρο 9
ο
  : 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, 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 
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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. 

   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 10
ο
 : Χρόνος ισχύος των προσφορών 

  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 3 (τρεις) µήνες, από 

την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, και για τον χρόνο που προβλέπεται στην 

διακήρυξη 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 11
ο
 :Αντιπροσφορές. 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 12
ο
  : 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 στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ που αποφαίνεται τελικά. 

   2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών καθώς και 

οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισµού, ελέγχονται για 

την νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραµµατέα 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 13
ο
  :   Προσφερόµενη τιµή. 

1. Με την προσφορά της τιµής 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, στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ που 

προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro.  

   

Άρθρο 14
ο
  : 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 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 προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής των καυσίµων. 
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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 15
ο
 :Αξιολόγηση προσφορών 

 Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η προσφερόµενη 

έκπτωση επί της τιµής των καυσίµων:  

 

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 16
ο
 : Κρίση αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού 

Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού µε 

γνωµοδότησή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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 17
ο
  : ∆ασµοί 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ θα απαλλάσσεται 

της καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες 

χώρες. 

 

Άρθρο 18
ο
  : ∆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. 1
α
 εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. Ες) και 

σύµφωνα µε τον Ν. 2741/99 άρθρο 8 παράγ. 6. 

 

Άρθρο 19
ο
  : 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. Η υποχρέωση να παραδίδει δείγµατα για κάθε παράδοση καυσίµων σε δικά του δοχεία. 
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2. Η ογκοµέτρηση των καυσίµων θα γίνεται στις δεξαµενές της Υπηρεσίας µας και όχι µε 

τους µετρητές των οχηµάτων του προµηθευτή. 

3. Η συντήρηση και επισκευή των αντλιών καυσίµων του αµαξοστασίου του ∆ήµου 

Ηρακλείου όποτε παρουσιάζουν βλάβη. 

4. Κάθε προσφορά που περιέχει όρους που διαφοροποιούνται από τα ανωτέρω θα 

θεωρείται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.         

 

 

 

 Για την  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

 

 

Ο Πρόεδρος   

ΓΙΑΝΝΗΣ   ∆ΡΟΣΙΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Τηλ: +30 2810 215082   ◊  Fax: +30 2810 215090, 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  

  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
 

 

 

1.0  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια υγρών καυσίµων, για την κάλυψη 

των αναγκών για  πετρέλαιο θέρµανσης, στο Παγκρήτιο Στάδιο και στο ∆ηµοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου. 

 Το ζητούµενο πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β) και θα 

παραδοθεί  από τον ανάδοχο σε µία δόση. 

 

 

 

2.0 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΓΚΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(lt) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

(€) 

ΣΥΝΟΛΑ 

(€) 

Πετρέλαιο θέρµανσης 59.508 0,731 € 
 

43.500,35 € 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 43.500,35 € 

  ΦΠΑ 23% 10.005,08 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.505,43 € 

 

Οι τιµές µονάδων του καύσιµου είναι κατά εκτίµηση. 

 

 

Για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ   ∆ΡΟΣΙΤΗΣ 
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3.0  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν      
 

Άρθρο 1
ο
   

Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 

Η προµήθεια και η προµήθεια καυσίµων για θέρµανση των αθλητικών υποδοµών που έχε 

στην εύνη της η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Παγκρητίου Σταδίου και του ∆ηµοτικού Αθλητικού 

Κέντρου Ηρακλείου (∆ΑΠΚΗ)) 
 

Άρθρο 2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις. 

Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισµό και την εκτέλεση της προµήθειας είναι οι 

παρακάτω: 

α)  Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. µε όλες τις σχετικές εγκυκλίους 27/93,31/93,39/93,53/93 

του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 

β)   Ο Ν.2286/95 "Περί Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και συναφών θεµάτων". 

γ)  Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρµογής της νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Υπ. Εσ. στις 

διατάξεις για την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

δ)   Τον Ν. 3463/2006  "∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικάς". 

ε)   Το Π.∆ 394/96 “Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου”. 

ε) Την υπ΄ αριθµό 6.961/7-8-2009 απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 1
ης

 

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). 

στ) Τον κανονισµό προµηθειών, διαγωνισµών και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 

Αρθρο 3
ο
  

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό ∆ιαγωνισµό και µε 

κριτήριο κατακύρωσης, την προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής των καυσίµων, για την 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, µε τους όρους που καθορίζει η Επιτροπή Προµηθειών και ∆ιαγωνισµών της 

ΑΑΑΗ και ο Κανονισµών προµηθειών και έργων της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 4
ο
  

Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά 

την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 

υποχρεούται να προσέλθει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα 

ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου 

της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος. 
 

Άρθρο 5
ο
  

Σύµβαση. 

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του  

ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Άρθρο 6
ο
  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5.350,00 €) 
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.  
 

Άρθρο 7
ο
  

Χρόνος εγγύησης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα διαρκέσει όσο διάστηµα διαρκεί η 

σύµβαση παράδοσης των καυσίµων και υπολογίζεται και δύο µήνες µετά την λήξη της 

σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2δ11 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του προµηθευτή και λαµβάνεται υπόψη στην 

βαθµολογία της,  παραµένει δε στην υπηρεσία, όσο χρονικό διάστηµα ορίζει η προσφορά του 

προµηθευτή , δηλαδή όσο χρόνο ορίζει ως εγγύησης καλής λειτουργίας, πλέον των δύο 

µηνών. 
 

Άρθρο 8
ο
  

Χρόνος παράδοσης. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4 και5 της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων και µετά την υπογραφή του σχετικού Συµφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 
 

Άρθρο 9
ο
  

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 

του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 10
ο
   

Πληµµελής ποιότητα παραγωγής καυσίµων. 

Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόµενα καύσιµα (κατά την διάρκεια παραλαβής τους) , 

τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ και το 

άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 11
ο
  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού .Ο Φ.Π.Α. και 

τα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν το ∆ήµο. Tα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
 

Άρθρο 12
ο
  

Παραλαβή των καυσίµων. 

Η τµηµατική παραλαβή των προς προµήθεια καυσίµων, θα γίνει από την Επιτροπή 

Παραλαβής, που θα συγκροτείται κάθε φορά, µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 

της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των καυσίµων 

πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόµενα στη σύµβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων, θα γίνει άµεσα µετά την έκδοση του απαραιτήτου 

τιµολογίου. 
 

Άρθρο 13ο 

Τόπος Παράδοσης. 

Η µεταφορά και η παράδοση των καυσίµων, θα γίνεται όπου ζητηθεί από την αρµόδια 

υπηρεσία  της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ εντός της πόλης του Ηρακλείου. Υπεύθυνη για την παραλαβή 

των καυσίµων είναι η επιτροπή παραλαβής της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
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4.0 ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1
ο  

: ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ 

α) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων 

για τις ανάγκες της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

β) Η παράδοση θα γίνεται άµεσα µετά την καταχώρηση της απόφαση της επιτροπής 

αξιολόγησης µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων ∆/νσεων και Υπηρεσιών όπου αυτές 

ήθελαν υποδείξει. 

 
ΑΡΘΡΟ  2

ο 
: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

α) του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασµό µε το Ν.∆. 1065/80 «περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1416/84, το Π.∆. 410/95  το Π.∆ 

370/95 και τον Ν. 3463/2006, αλλά και σύµφωνα µε τα άρθρα 41.2 , 42.2α.  

Επίσης σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 6.961/7-8-2009 απόφαση της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, της 1
ης

 Γενικής ∆/νσης Εµπορίου, που εξουσιοδοτεί τους ΟΤΑ 

για την ανάδειξη από τους ίδιους, προµηθευτών, για την προµήθεια πετρελαιοειδών.  

β) Εγκυκλίων και Προδιαγραφών των Υπουργείων Εσωτερικών και Εµπορίου αντίστοιχα µε 

το είδος της προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 
: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο 

προµηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα αρχίσει η παράδοση των καυσίµων, η 

οποία θα γίνει ολόκληρη σε µία φορά µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων Υπηρεσιών, χωρίς 

καθυστέρηση και από ώρας 07.00 µέχρι 12.30 και για τις έκτακτες περιπτώσεις µέχρι τη 

18.00, αναιρούµενων των αργιών. 

ΑΡΘΡΟ  4
ο  

:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

α) Κατά την διάρκεια των παραδόσεων-παραλαβών, θα µπορεί να γίνεται ανάλυση δείγµατος 

στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, όποτε η Επιτροπή παραλαβής κρίνει αυτό σκόπιµο. Η 

δειγµατοληψία των καυσίµων θα διενεργείται σύµφωνα µε τις µεθόδους και τις γενικές 

οδηγίες που περιγράφονται στην 13/85 απόφαση του Ανώτατου ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του κράτους. 

β) Εφόσον διαπιστωθεί µε την παραπάνω µέθοδο ότι κάποια από τις τµηµατικές ποσότητες 

καυσίµων που παρελήφθησαν, είναι νοθευµένη, τότε η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ διατηρεί το 

δικαίωµα όπως µονοµερώς κηρύξει τον αντισυµβαλλόµενο προµηθευτή έκπτωτο για το 

σύνολο της αξίας της συµβάσεως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση και να αξιώσει 

οποιαδήποτε αποζηµίωση δηµιουργηθεί από την χρήση του καυσίµου σε µηχανολογικό ή 

άλλο εξοπλσιµό. 

γ) Σε περίπτωση εκπτώσεως του προµηθευτή, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, 

ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης αιτίας ή άλλων νόµιµων κυρώσεων, θα καταπίπτει σε 

βάρος του προµηθευτή και υπέρ της εταιρείας 

ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το Άρθρο 9 και 10 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και 

άρθρο 10 της ∆ιακήρυξης .  

 

δ) Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίµων, από οποιαδήποτε αιτία, 

σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, τότε µετά από εισήγηση της αρµόδιας 

υπηρεσίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ αποφαίνεται, για την έκπτωση 
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του προµηθευτή και την κατάπτωση της ποινικής ρήτρας, σύµφωνα µε άρθρο 35 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Ν. Υπ. Εσωτ. 11389/93 (ΦΕΚ-185Β΄- ∆ιορθ. Σφαλµ.  Στο ΦΕΚ. 550 Β). 

ε) Η µέτρηση του όγκου παραλαβής θα γίνει από την επιτροπή µε ειδικό ηλεκτρονικό 

σύστηµα µέτρησης του καυσίµου, το οποίο έχει τοποθετηθεί πριν την είσοδο της 

δεξαµενής.  

ΑΡΘΡΟ  5
ο  

: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση ποσότητας καυσίµων, 

πέραν της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεούται από την 

καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώνει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σαν ποινική ρήτρα δύο της 

εκατό (2%) στο συµβατικό ποσό για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η 

ποινική ρήτρα παρακρατείτε από το τιµολόγιο πληρωµής του προµηθευτή. 

Εάν από υπαιτιότητα του προµηθευτή η καθυστέρηση υπερβεί τις τρεις (3) 

ηµερολογιακές ηµέρες µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων ∆ηµοτικών υπηρεσιών, ο 

προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, και ύστερα από έγκριση της Περιφέρειας, ολοκλήρου του ποσού της 

εγγυήσεως καταπίπτοντας υπέρ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΑ λόγω ποινικής ρήτρας σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, διατηρεί το δικαίωµα να 

προµηθευτεί καύσιµα από άλλον προµηθευτή, τα δε έξοδα της εν λόγω προµήθειας θα 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Έκπτωτο Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ  6
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των καυσίµων θα γίνεται για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιµολογίου άµεσα µετά την παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην Αρµόδια Υπηρεσία Ελέγχου και 

εκκαθάρισης δαπανών, µε κάθε τιµολόγιο που εκδίδει το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης 

Τιµών (πινάκιο) µε τις ισχύουσες τιµές χονδρικής - λιανικής, το οποίο εκδίδεται από την 

Αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχίας, και αναγράφονται σε αυτό οι τιµές των καυσίµων 

σύµφωνα µε το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής. 

ΑΡΘΡΟ  7
ο
  : ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, έξοδα Χηµικού ελέγχου και νόµιµες κρατήσεις, βαρύνουν τον 

προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή 

τιµή και καµία αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχοµένη απαίτηση του 

προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.    

 
ΑΡΘΡΟ 8

ο  
: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ισχύουν για δυο µήνες πριν την αξιολόγηση 

τους. 

 
ΑΡΘΡΟ  9

ο
  : ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

Οι ποσότητες των προς προµήθεια καυσίµων, δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα 

µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, η δε προµήθειά τους θα γίνεται από τον 

ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο διαγωνισµό.          

 

Για την  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος   

ΓΙΑΝΝΗΣ   ∆ΡΟΣΙΤΗΣ  
 


