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                            Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΟΥΠ-ΟΥΠ 002 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    Προµήθεια: Υγρών καυσίµων για           

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου και 

                                            των Ν.Π.∆.& Ι.∆ του ∆ήµου       .                                            

                     

 

 

 
                                                                                                          

Ηράκλειο  23 / 12 / 2013 

Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης : 217449.         

 

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

Ο  ∆ήµαρχος  Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε 

κριτήριο την προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης χονδρικής –Λιανικής   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 και των Ν.Π.∆.& Ι.∆. του ∆ήµου       

για χρονική διάρκεια ενός έτους και µε προοπτική παράτασης της σύµβασης και 

δικαίωµα προαίρεσης, (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». 
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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 προµηθειών του 

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

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 61149/24679/12-12-2011απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης 

Γεν. ∆/νση Εσωτ. Λειτουργίας ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών 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).  

       13.Της 12-12-12 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που  

          κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για την  

          ανάδειξη προµηθευτών- χορηγητών προµηθευτών των ∆ήµων, των  

          Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των  

          Ιδρυµάτων και των Νοµικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσµων  

          ΟΤΑ Α΄και Β’ βαθµού.Β. Τον υπ’ αριθ. Ν. 4111 / 2013 ΦΕΚΑ 18 ) άρθρο 4  .  

14. Η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου 

για την κίνηση οχηµάτων και την θέρµανση κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου και 

των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης των Ν.Π.∆.Ι.∆ του ∆ήµου .  

15. Οι ανάγκες σε λίτρα είναι: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Πετρέλαιο 

DIESEL κίνησης 

χοντρικής  

730.674,11 

 

876.808,93 € 

2 
Βενζίνη Αµόλυβδη 

χοντρικής 
91.666,66 Lit 

 

137.499,99 € 

 

                                                      Σύνολο            1.014.308,92 €  
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                                                ΦΠΑ 23%                233.291,05  € 

                                        -------------------------------------      

                                                                         1.247.599,97 €     

        Σύνολο καυσίµων κίνησης χονδρικής πώλησης  ( παράδοση στις δεξαµενές του 

∆ήµου και της ∆ΕYΑΗ )  για ένα έτος  1.247.599,97 €     

 

1 Πετρέλαιο 

θέρµανσης 

326.141,89 Lit 358.756,08 € 

                                                              Σύνολο      358.756,08 € 

                                                          ΦΠΑ 23%       82.513,89 € 

                                             ----------------------------------  

                        Σύνολο καυσίµων θέρµανσης για ένα έτος 441.269,97 € 

Ενδεικτική τιµή Πετρελαίου Θέρµανσης 1,10 €/Lit, στην τιµή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιµή µονάδος ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πετρέλαιο DIESEL κίνησης 

λιανικής  
6.153,58  Lit 

 

  1,20 € 

 

7.384,29 € 

2 Βενζίνη Αµόλυβδη λιανικής  2.852,00 Lit 
 

1,50€ 

 

4.278,00 € 

                                                               Σύνολο           11.662,29  €  

                                                            ΦΠΑ 23%              2.682,32 € 

                                   -------------------------------------                                                                            

     Σύνολο καυσίµων κίνησης λιανικής  πώλησης για ένα έτος               14.344,61 €     

Ενδεικτική τιµή : Πετρέλαιο κίνησης 1,2 €/ Lit ,  Βενζίνη Αµόλυβδη  1,5 €/Lit 

                          Στις Ενδεικτικές τιµές  δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 23%. 

 

 ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ  1.703.214,55   € 

 Οι παραπάνω ποσότητες αναλύονται ως εξής: 

1.Ο ∆ήµος Ηρακλείου θα παραλάβει πετρέλαιο κίνησης αξίας 961.625,00 €,βενζίνη 

αµόλυβδη αξίας 138.375,00 € και πετρέλαιο θέρµανσης αξίας 30.000,00 €. 

2.Η ∆.Ε.Π.Τ.Α.Η θα παραλάβει πετρέλαιο θέρµανσης αξίας 31.980,00 € 

3.Η ∆.Ε.Υ.Α.Η θα παραλάβει πετρέλαιο κίνησης αξίας 116.850 € και βενζίνη αµόλυβδη 

αξίας 30.750 €. 

4.Η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (∆ηµοτικά Σχολεία) πετρέλαιο θέρµανσης αξίας 

249.640,00 €. 

5.Η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσια – Λύκεια) πετρέλαιο θέρµανσης αξίας 

116.120,00 €  . 

6.  Η Ανάπτυξη αθλητισµού Ηρακλείου- πετρέλαιο  θέρµανσης αξίας  13.530,00 € 

πετρέλαιο κίνησης λιανικής πώλησης αξίας  2.175,00 και βενζίνη αµόλυβδη αξίας 

1476,00 €. . 

7. Η ∆ΕΠΑΝΑΛ Ηρακλείου πετρέλαιο κίνησης λιανικής πώλησης αξίας  6907,68 και 

βενζίνη αµόλυβδη αξίας 3.785,94 €. 
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15 .  Η  Υπηρεσία  χωρίζει την προµήθεια  σε τρείς   κατηγορίες :  

 α ) Τα  καύσιµα κίνησης χονδρικής πώλησης  ( βενζίνη αµόλυβδη – πετρέλαιο  κίνησης 

παραδοτέα στις δεξαµενές  ) για  το ∆ήµο και ∆ΕΥΑ Ηρακλείου . β)  Τα καύσιµα   

θέρµανσης  ( πετρέλαιο  Θέρµανσης ) για το ∆ήµο Ηρακλείου – ∆ΕΠΤΑΗ - Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου - Σχολική Επιτροπή 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου - Ανάπτυξη αθλητισµού Ηρακλείου 

Α.Ε.ΟΤΑ.γ) Τα  καύσιµα κίνησης λιανικής πώλησης   βενζίνη αµόλυβδη – πετρέλαιο  

κίνησης παραδοτέα στην αντλία και αφορούν την ∆ΕΠΑΝΑΛ και την Ανάπτυξη 

αθλητισµού Ηρακλείου.     ΟΙ ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν  προσφορά στο 

σύνολο της προµήθειας ή  

 σε όποια κατηγορία από τις τρείς επιθυµούν στο σύνολό της  .  

16.  Η προµήθεια αποφασίστηκε   µε την 903 /   2013 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου .  

Άρθρο 1ο  

  Η υπηρεσία έχει χωρίσει την προµήθεια σε τρείς  κατηγορίες  ;  

Α) Κατηγορία  Νο 1.  

Καύσιµα κίνησης χονδρικής πώλησης ,Πετρέλαιο DIESEL, Βενζίνη Αµόλυβδη 

παραδοτέα στις δεξαµενές  του ∆ήµου και της ∆ΕΗΑ Ηρακλείου συνολικού ποσού   

1.247.599,97  €   . 

Β ) Κατηγορία  Νο 2.  

  Καύσιµα θέρµανσης λιανικής πώλησης  (Πετρέλαιο θέρµανσης )  για το ∆ήµο 

Ηρακλείου και τα   Ν.Π.∆.Ι.&∆. του ∆ήµου  συνολικού ποσού  441.269,97  € .  

Γ ) Κατηγορία  Νο 3. 

  Καύσιµα κίνησης  λιανικής πώλησης, Πετρέλαιο DIESEL, Βενζίνη Αµόλυβδη  

παραδοτέα στην Αντλία και αφορούν   την ∆ΕΠΑΝΑΛ και την Ανάπτυξη αθλητισµού 

Ηρακλείου συνολικού ποσού  14.344,61 €    .  

ΟΙ ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν  προσφορά στο σύνολο της προµήθειας ή  

 σε όποια κατηγορία από τις τρείς επιθυµούν στο σύνολό της  .  

Άρθρο 2ο  

∆απάνη. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια, για ένα έτος  (σύµφωνα µε τις σχετικές 

ηµεροµηνίες που θα αναγράφονται στα Συµφωνητικά ),  Συνολικό ποσό για καύσιµα 

Κίνησης και θέρµανσης :    1.703.214,55      € .   

Η προµήθεια έχει ενταχθεί και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 

2014,  οι πιστώσεις που αφορούν την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, αµόλυβδης, super 

βενζίνης και πετρελαίου θέρµανσης είναι:  Κ.Α  10-6641.001  Κ.Α  15-6641.001      

Κ.Α  20-6641.001      Κ.Α  30-6641.001      Κ.Α  35-6641.001      Κ.Α  

40-6641.001      Κ.Α  45-6641.001       

Όλοι οι παραπάνω κωδικοί αριθµοί έχουν τον τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για 

κίνηση µεταφορικών µέσων ». 

  Για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης , θα βαρύνει τους παρακάτω 

κωδικούς αριθµούς µε τα αντίστοιχα ποσά: Κ.Α 10-6643.001   Κ.Α 15-6643.001   
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Κ.Α 20-6643.001         Κ.Α 10-6643.401       Κ.Α 35-6643.001   Κ.Α 10-

6643.501   για πετρέλαιο θέρµανσης .Oλοι οι παραπάνω κωδικοί αριθµοί έχουν 

τίτλο «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ». 

Όλοι οι παραπάνω κωδικοί περιέχονται στο προϋπολογισµό έτους 2014 για ότι αφορά 

τον ∆ήµο Ηρακλείου και εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού µε την 903./ 2013 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .  

Όσον αφορά  την προµήθεια καυσίµων  των  Ν.Π.∆.Ι.∆ του ∆ήµου αυτές περιέχονται  

στους επι µέρους προυπολογισµούς των Ν.Π.  και  αποφασίστηκαν :    

Την  76 / 13 απόφαση   του    ∆.Σ. της  ∆ΕΠΤΑΗ  Α.Ε.  ΟΤΑ .  

Την   268 / 2013  απόφαση   του ∆.Σ. της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Την  45 /13 απόφαση  του ∆.Σ.  Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ηρακλείου   

Την  37 / 13 απόφαση  του ∆.Σ.  Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ηρακλείου 

Τη 75/ 13 απόφαση του ∆.Σ.της Ανάπτυξη αθλητισµού Ηρακλείου Α.Ε.ΟΤΑ. 

Την 65 / 13  απόφαση   του    ∆.Σ. της  ∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  

  Άρθρο 2ο  

Πληροφορίες. 

    Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από την ∆/νση Οικονοµικών   

Τµήµα  Προµηθειών  τηλ.2813 409-185-186-403-189   fax.2810 229-207. ή να τα 

αναζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου 

www.heraklion.gr .   

     Άρθρο 3ο  

     Ηµεροµηνία  διαγωνισµού . 

Ηµεροµηνία διαγωνισµού , αποσφράγισης των προσφορών και έλεγχος των 

δικαιολογητικών, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  ορίζεται η  

19 /02 / 2014 ηµέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 .  

Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στην Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού την  ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού στο ∆ηµοτικό 

κατάστηµα  στην οδό Αγίου Τίτου 1  , ή να σταλούν ταχυδροµικά στην ∆ιεύθυνση ∆ήµος 

Ηρακλείου ,Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71302   µέχρι και προηγούµενη εργάσιµη . Κατά την 

ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν, (χωρίς να είναι προϋπόθεση), να 

παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. Σε περίπτωση αναβολής του 

διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα 

διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την  26 / 02 / 2014  ηµέρα 

Τετάρτη  και ώρα.   10:00 στον ίδιο χώρο . 

   Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της 

Αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα το κάνει γνωστό στους 

ενδιαφερόµενους µε έγγραφό της.  
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     Άρθρο 4ο  

     ∆ηµοσίευση  διαγωνισµού  . 

        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 , η οποία θα  δηµοσιευτεί και  στον Ελληνικό 

Τύπο  στο Φ.Ε.Κ. (οδηγία 93/36 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 άρθρο 9 

παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1-1α) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου .  

Ηµεροµηνία αποστολής στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 24/12/2013 

    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 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 34.064,29 €  αν  ο 

προµηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει µέρος σε µία κατηγορία καυσίµων ( από αυτές 

που έχει ορίσει η υπηρεσία ) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση µε το  2% του 

συνολικού προϋπολογισµού  της κατηγορίας   €. Το οποίο θα το δηλώνει µε υπεύθυνη 

δήλωση του . Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 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.  

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.  

    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.  

 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. 
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  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. 

        5.a Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

           Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναµων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ       

            11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)   

           Ειδικότερα: 

        α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσµεύουν τα  

        νοµικά πρόσωπα (π.χ. οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε.,  

            Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. και νόµιµοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νοµικό  

           πρόσωπο). 

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

        προκύπτει ότι οι: 

            1) Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

            2) ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 

            3) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και 

            4) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 

        γ. ∆εν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους  

        δραστηριότητας. 
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        δ. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι  

        τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή  

           απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για  

           Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση, καθώς  

           και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων  

           Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  

           τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει  

           ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  

           νοµικού προσώπου. 

       ε. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή η οποία είναι αρµόδια να βεβαιώσει ότι  

       η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού  

          υπό εκκαθάριση. 

6.Σε περίπτωση που οι προµηθευτές δεν παράγουν τα προς προµήθεια καύσιµα 

κίνησης χονδρικής παράδοσης   , 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,  

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 για τα καύσιµα κίνησης : 

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. Όποτε παρουσιάζουν βλάβη οι αντλίες καυσίµων, που αποδεδειγµένα 

οφείλεται στην ποιότητα των καυσίµων, τότε ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τις 

επισκευάσει. 

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

δοχεία. 

     Ε. 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. 
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  1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον 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 από το πρωτόκολλο του  ∆ήµου   , µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται  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 στην αρµόδια 

υπηρεσία ή οποία θα τις διαβιβάσει στην Επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας του 

διαγωνισµού 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.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 πρωτοκόλλου της περιληπτικής ∆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, 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 µέσης 

χονδρικής τιµής του είδους, για τα καύσιµα κίνησης  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)»  και  την  προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης  λιανικής τιµής  

τιµής του είδους,για τα καύσιµα  θέρµανσης  για ορισµένο χρονικό διάστηµα και 
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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» αναγράφοντας 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, απορρίπτεται 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 
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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. 

   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 

Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

   2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής 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 Ελεγκτή Νοµιµότητας, 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 κίνησης  η έκπτωση επί της µέσης Λιανικής  

τιµής των προς προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και η  έκπτωση επί της µέσης 

Λιανικής  τιµής των προς προµήθεια καυσίµων κίνησης ,όπως καθορίζεται στην 

∆ιακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Ηρακλείου . 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro.  

3. Η παράδοση των καυσίµων  κίνησης χονδρικής πώλησης θα γίνεται στις 

δεξαµενές του Αµαξοστασίου του ∆ήµου Ηρακλείου και τις ∆ΕΥΑΗ . 
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4. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των εγκαταστάσεων 

κεντρικής θέρµανσης των κτιρίων του ∆ήµου Ηρακλείου, (∆ηµοτικές Κοινότητες, 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και ∆ηµοτικές Ενότητες και στις εγκαταστάσεις των Ν.Π.του 

∆ήµου . 

5.  Η παράδοση των καυσίµων  κίνησης Λιανικής  πώλησης θα γίνεται στις 

εγκαταστάσεις του ανάδοχου στα οχήµατα της ∆ΕΠΑΝΑΛ και της Ανάπτυξη 

αθλητισµού Ηρακλείου Α.Ε.ΟΤΑ. 

Άρθρο 14ο  

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών. 

   1. Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την Προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης 

χονδρικής – Λιανικής   τιµής του είδους για ορισµένο χρονικό διάστηµα, κατά 

κανόνα ενός έτους, µε προοπτική παράτασης ως ένα έτος και δικαίωµα προαίρεσης 

ως 10% του προϋπολογισµού της αρχικής σύµβασης. 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: 

    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 (Άρθρο4) .  

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. H αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 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 µέσης χονδρικής – Λιανικής 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 θα ορίσει η Επιτροπή ∆ιακήρυξη. Εφόσον κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης χονδρικής  - Λιανικής 
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τιµής των καυσίµων, ακολουθεί µόνο σχετική ανακοίνωση των τιµών κατά τα ανωτέρω. 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Αν 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. 

 Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο  η προσφερόµενη 

έκπτωση επί της µέσης χονδρικής ή λιανικής τιµής των καυσίµων   

 Για την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη συνολικά τα εξής στοιχεία: 

α)  Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

β) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, 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 έκπτωση επί της µέσης χονδρικής ή λιανικής 

τιµής των καυσίµων .Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή 

ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

∆ιακήρυξης.    

   Άρθρο 16ο 

Κρίση αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού. 

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

γνωµοδότησή του προς την Οικονοµική 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  

   ∆ικαίωµα προαίρεσης. 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης για την αύξηση του 

συµβατικού αντικειµένου µέχρι 10% του προϋπολογισµού της αρχικής σύµβασης είτε 
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από αυξήσεις σις τιµές των καυσίµων, είτε από αυξήσεις στις ποσότητες των καυσίµων, 

είτε από τυχόν παράταση της σύµβασης.  

 

Άρθρο 20ο  

   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. 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. 

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

θεωρείται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.           

 

                                                                                                                                    

                                                                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

                                                ΑΓΑΠΑΚΗΣ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

                                                          


