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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου 
Λέσβου. 

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Έχοντας υπ' όψη: 
1. την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΦΕΚ 185 Β) 
2. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα 

το άρθρο 209 
3. το Ν.2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

19 Α) 
4. το Ν.2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως 

δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 της ΕΟΚ» 
5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω 
6. το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, την παρ.14 άρθρο 6 του Ν.4071/2012, την παρ.12 άρθρο 4 του 

Ν.4038/2012 και το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος καυσίμου, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
(%) σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια των υγρών καυσίμων τα οποία περιλαμβάνονται στον ακόλουθο 
πίνακα και για σύμβαση ενός έτους. 
 

Πίνακας: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 (ΕΥΡΩ) 

1 Πετρέλαιο κίνησης diesel 27.000 35.000,00 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 7.000 10.000,00 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης diesel 15.000 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  60.000,00 

Φ.Π.Α. 16%  9.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) 69.600,00 

 
 

Ταξινόμηση κατά CPV (ΕΚ) 213/2008: 09100000-0 

 

Ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει χρηματικά ποσά και ποσότητες από τον κωδικό ενός συμβατικού καυσίμου σε 

άλλο κωδικό συμβατικού καυσίμου του αναδόχου, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης, για 

οποιοδήποτε λόγο κρίνει η υπηρεσία αναγκαίο και χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αμφισβήτησης. 
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Άρθρο 1ο 
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 46 της Υ.Α.11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). 

2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13 - 17, 

Μυτιλήνη, Α' Όροφος. Πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο Κίνησης στο τηλέφωνο 22513-50573. 
3. Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα οριστούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας Λέσβου. 
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου, σύμφωνα με το 

σχέδιο της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός της προμήθειας 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στα εξήντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (69.600 €) 

μαζί με τον ΦΠΑ. 
 

Άρθρο 3ο 

Δεκτοί στο διαγωνισμό 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους που παρέχουν 

εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, καθώς και ενώσεις προμηθευτών. Επίσης, 
γίνονται δεκτοί και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, 

προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 4ο 
Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού 

Συμβατικά στοιχεία για την προσφορά των ενδιαφερόμενων είναι: 
α) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά 

Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών 

καυσίμων, διαθέτοντας νόμιμη άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, επιθυμούν να λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε ένα πρωτότυπο 

αντίγραφο. 
 

Οι έλληνες προμηθευτές 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης -με ΦΠΑ- του τμήματος 

των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
- την ημερομηνία έκδοσης, 

- τον εκδότη, 
- τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 

- τον αριθμό της εγγύησης, 

- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
- την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

- τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου και ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
γ. Πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για 

τους φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, βάση του νόμου, να καταβάλει εισφορές. 

δ. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση εγγραφής τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα. 

ε.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ρητά τα παρακάτω: 
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i. ότι αποδέχεται τον έλεγχο από τον επιβλέποντα του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της 

προμήθειας, στο κατάστημά του, όποτε κριθεί απαραίτητο από την πλευρά της υπηρεσίας 

ii. ότι  έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων του διαγωνισμού, ότι δύναται να 

τροφοδοτεί σε καθημερινή βάση τα οχήματα της Δημ. Ενότητας ενδιαφέροντος σε πιστοποιημένες 

εγκαταστάσεις δικής του ιδιοκτησίας και ότι αποδέχεται να προβαίνει στην έκτακτη τροφοδοσία 

των οχημάτων, σε εργάσιμες ή μη ώρες, εφόσον η υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την 

τροφοδοσία αυτή 

iii. ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα 

iv. ότι τα καύσιμα που θα παραδίδει θα είναι πιστοποιημένης ποιότητας, θα πληρούν όλες τις 

προβλεπόμενες εκ του νόμου προδιαγραφές και ότι είναι σε θέση να αποδείξει τη γνησιότητα αλλά 

και την καταλληλότητα των προσφερόμενων καυσίμων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, εφόσον του ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Οι αλλοδαποί προμηθευτές 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

Οι συνεταιρισμοί 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 
 

Οι ενώσεις προμηθευτών 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής, δεν 
λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς, χωρίς να ανοιχτεί. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός της εγγυητικής επιστολής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με τη 
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, 

θα γίνεται δε απαραίτητα ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά μ’ αυτό. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης ή πληρεξούσιο, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τις χώρες όπου δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί κάποιος να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα είναι σε πρωτότυπη μορφή ή ακριβή αντίγραφα και θα βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης κατά Δημοτική Ενότητα, τότε ο Δήμος δύναται να επιλέξει τον 

πλησιέστερο γεωγραφικά προμηθευτή, ο οποίος να αναλαμβάνει την ευθύνη ξεχωριστής προμήθειας καυσίμων για 
την Δημ. Ενότητα ενδιαφέροντος. 
 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 
Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το 

νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους 

αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λέσβου στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που 

ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της δαπάνης -με ΦΠΑ- του τμήματος των προσφερόμενων καυσίμων. 

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό 
που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της 

εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 
- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της μετά από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. 
 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, 

μαζί με τον ΦΠΑ. 
- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την ημερομηνία που 
θα ορισθεί στην σχετική περίληψη της παρούσας με τους κάτωθι τρόπους. 

α. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων μπορεί να αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι 

θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
β. Οι προσφορές επίσης μπορούν να κατατεθούν την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον 

ενδιαφερόμενο. 
β1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους τότε θα πρέπει να υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής. 
β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ.3, Ν.1832/1989) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη 

δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό 
για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. 

β3. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο 
πρόσωπο. 

Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 
Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές 
προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

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

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 8ο 

Προσφορές 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα αντίγραφο μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται 

αποδεκτές. Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως 
εξής. 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται (σε ένα αντίγραφο) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα περιέχει τόσους 
επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και οι ομάδες του διαγωνισμού για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο 

διαγωνιζόμενος. Ο καθένας από αυτούς τους επιμέρους φακέλους θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της ομάδας 
την οποία αφορά (π.χ. «Ομάδα Α: για τον Δήμο Λέσβου»). 

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. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 

εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρεται στα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την κατάθεση 
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 9ο 

Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να 

υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση 

αυτής ή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχομένη από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 
Άρθρο 10ο 

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι τρεις εναλλακτικές προσφορές, σαφώς 
διακεκριμένες μεταξύ τους σε διαφορετικούς φακέλους (π.χ.: προσφορά 1, προσφορά 2 κτλ). 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των τριών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε 
ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου. 

Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, καμία 

από αυτές δεν λαμβάνεται υπ' όψη. 

 
Άρθρο 11ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής. 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο 

μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν 

γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 12ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς (εφόσον προβλέπεται), 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς 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 ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 
Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

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 το 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 όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

πρόσκληση. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
 
 

Άρθρο 13ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπ’ όψη: α) η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε και γ) η τιμή της προσφοράς. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή (έκπτωση), οι οποίες είναι σύμφωνες με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω, όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη της προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 14ο 
Έγκριση διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Λέσβου προτείνει την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. 

Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού μαζί με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου υποβάλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την κατά νόμο έγκριση. 

Προκειμένου περί προμηθειών ειδών εκ του εξωτερικού η τελική έγκριση παρέχεται από το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας. 
Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω παράτυπης διεξαγωγής αυτού ή αν αποδεδειγμένα προκύπτει 

συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων. 
Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση. 

Επίσης, η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου, το οποίο κρίνεται με 

απόφαση του Δ.Σ. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια κατά τον συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο, 
εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές, ανά ομάδα του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση αυτή υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους ίδιους όρους, οι οποίοι 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επίσης, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης (option), δηλαδή να αυξήσει τις ποσότητες και 
το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας έως και 30%, με τους ίδιους όρους προμήθειας, εφ' όσον το κρίνει 

σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. 
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Άρθρο 15ο 
Έκπτωση αναδόχου 

Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 

 

Άρθρο 16ο 

Τιμή προσφοράς - Χρόνος παράδοσης 

Η προσφερόμενη τιμή θα λογίζεται για άμεση καθημερινή παράδοση κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, ενώ θα 
περιλαμβάνει την μεταφορά και πλήρη τροφοδοσία των καυσίμων σε καθημερινή βάση, στα δημοτικά κτίρια 

(παιδικοί σταθμοί κλπ), καθώς και εντός των ντεπόζιτων κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου, στους χώρους 
συγκέντρωσης των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας, πλην της βενζίνης για θαμνοκοπτικά και αλυσοπρίονα η 

οποία θα παραδίδεται σε δοχεία στην υπηρεσία. 

Θα δίνεται με την μορφή έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε 
είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου), 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 17ο 
Προσωρινή - Οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υγρών καυσίμων της Δημοτικής 

Ενότητας του Δήμου, ενισχυμένη από τεχνικό συναφούς ειδικότητας προς το υπό παραλαβή αντικείμενο, κατόπιν 
δοκιμής ή δοκιμών που θα ορίσει η Επιτροπή. 

Μετά την παραλαβή του είδους συντάσσεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και μετά την λήξη της 
εγγύησης γίνεται η οριστική παραλαβή από την αντίστοιχη επιτροπή. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. 
 
 

Άρθρο 18ο 
Δημοσιεύσεις - Πληροφόρηση των διαγωνιζομένων 

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Α’ 

όροφος. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια τοπική εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού δεν θα υπερβούν τα 350,00 ευρώ συνολικά και θα επιβαρύνουν όλους 
τους ανάδοχους αναλογικά. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξοφληθούν οι εφημερίδες και να προσκομιστεί στην υπηρεσία η σχετική 
απόδειξη εξόφλησης του κόστους δημοσίευσης, προκειμένου να υπογραφτεί η εκάστοτε σύμβαση. 

 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

Γεώργιος Κατζανός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και 
των μηχανημάτων, για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, την θέρμανση των κτιρίων, καθώς και όλες 
γενικά τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, για σύμβαση ενός έτους. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Ταξινόμηση κατά CPV (ΕΚ) 213/2008: 09100000-0. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου πρέπει να 
διαθέτουν ποιότητα όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. 

Επίσης: 
α) Το πετρέλαιο DIESEL θα είναι σύμφωνο, ποιοτικά και κατασκευαστικά, με τις κρατικές 

προδιαγραφές (ΕΛΔΑ). Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από νερό. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με άλλο είδος καυσίμου. 

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη, ποιοτικά και κατασκευαστικά, με τις κρατικές 
προδιαγραφές (ΕΛΔΑ). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με νερό ή πετρέλαιο. 

Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται 
τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους. 
 
 
 

                        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                                                    Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2014 
Ο μελετητής                       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας 

 
 

        ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
 
 

 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του 

Δήμου Λέσβου με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συμπλήρωση τιμολογίου και με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
Αναλυτικά τα ζητούμενα είδη περιγράφονται στην διακήρυξη. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, δηλαδή να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών 
μέχρι και 30% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και με τους ίδιους όρους προμήθειας, χωρίς 

καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. 
 Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από 

διάφορους προμηθευτές, ανά είδος καυσίμου. 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 
 
 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
 

Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με βάση τους όρους οι οποίοι θα 

καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, κατά τις διατάξεις της 11389/1993 Υπουργικής 
Απόφασης. 
 
 

Άρθρο 4ο 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα 
πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα 

κλπ για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 
 

 

Άρθρο 5ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η τροφοδοσία των οχημάτων, των μηχανημάτων και των κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας με υγρά καύσιμα θα 
γίνεται σε καθημερινή βάση, κατά τις εργάσιμες ώρες, μόνο κατόπιν εντολής και σε συνεννόηση με την αρμόδια 

υπηρεσία κίνησης του Δήμου Λέσβου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Από τον διαγωνιζόμενο θα 
ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων. 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, μόνο κατόπιν σχετικής γραπτής 

εντολής της υπηρεσίας και εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το γραφείο κίνησης του Δήμου. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
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Ο ανάδοχος οφείλει καθημερινά και χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 
(σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή) να εφοδιάσει την Δημοτική Ενότητα με την παραγγελθείσα ποσότητα των 

καυσίμων. 

 
Άρθρο 6ο 

Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής, μαζί με την σχετική απόδειξη εξόφλησης των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού. Ο προμηθευτής 

μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων 

αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της 

σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που 

αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου και επιβάλλονται στον προμηθευτή 

όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. 
 
 

Άρθρο 8ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας και 

παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Π.Δ. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αναγράφει ότι είναι και καλής λειτουργίας και θα έχει ισχύ ίση με το 

χρόνο εγγύησης προσαυξημένο κατά τρεις μήνες. 

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
διακήρυξης. 

Επιπλέον, η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ευρίσκεται εντός 
του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις 

της από την εγγύηση λύονται μόνο με την επιστροφή σ' αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση 

του Δήμου  ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 
Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 

υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης και 
επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλ. την έκπτωσή του και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας (και καλής λειτουργίας) επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 
 
 

Άρθρο 9ο 
Ποινικές ρήτρες, έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των καυσίμων ή άρνηση από 
πλευράς αναδόχου (για οποιοδήποτε λόγο) τροφοδοσίας καυσίμων στα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας 

Μυτιλήνης, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα 

άρθρα 27, 33 και 35 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. 
 
 

Άρθρο 10ο 

Πλημμελής ποιότητα 
Αν η ποιότητα των καυσίμων δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 

μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή των καυσίμων ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει τη μείωση του 

τιμήματος ή την αποκατάσταση του ελαττώματος με δαπάνες και επιβάρυνση του αναδόχου. 
Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 11ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, δασμούς, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
τέλεσης του διαγωνισμού. Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 

των καυσίμων. 
 
 

Άρθρο 12ο 
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας επιλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. 
 
 

Άρθρο 13ο 
Άδειες νόμιμης τροφοδοσίας καυσίμων στα οχήματα 

Οι απαιτούμενες άδειες εκδίδονται μερίμνει του αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 14ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στο προμηθευτή θα γίνεται ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής 
αξίας θα καταβληθεί μετά την προσωρινή παραλαβή κάθε παραγγελθείσας ποσότητας καυσίμων. 
 
 

Άρθρο 15ο 
Εφοδιασμός με καύσιμα 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης να εφοδιάζει τα οχήματα και τα κτίρια 

της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης σε καθημερινή βάση, με όλα ανεξαιρέτως τα είδη καυσίμων. 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει άμεσα 

στον Δήμο. 
 
 

Άρθρο 16ο  

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή 

την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε 

προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, 
για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η 

εγγύηση του αναδόχου. 

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση τις διατάξεις της 11389/1993 Υπουργικής 
Απόφασης η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Εάν για οιονδήποτε λόγο (έγκριση τύπου κλπ) υπάρξει πρόβλημα δεν διενεργείται ούτε η προσωρινή ούτε η 
οριστική παραλαβή του είδους. 

 
 

Άρθρο 17ο  
Συμπληρωματικά στοιχεία προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού και χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 

μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 3 μηνών απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση 

ισχύος των προσφορών. Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, ο δε 
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
        

                        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                                                    Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2014 
Ο μελετητής                       Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας 

 
 

        ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 
 
 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 

Της επιχείρησης: ………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………….………………………………………….. 
 

με έδρα: Δ.Ε. ……………………………………………………………………………………..………………………….………………………………….………………………………………….. 
 

Fax: ……………………….………………………………………………..……………………… Τηλεφ: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, δηλώνω ότι συμφωνώ 
απόλυτα με όλα τα ανωτέρω και υποβάλλω την παρούσα προσφορά, ως ακολούθως. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ % 

1 Πετρέλαιο κίνησης diesel 

 
…………………..……………………………..  (αριθμητικώς) 

 
……………………..………………………………………………………………………………………………..……………….…….. 

 (ολογράφως) 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 

 
…………………..……………………………..  (αριθμητικώς) 

 
……………………..………………………………………………………………………………………………..……………….…….. 

 (ολογράφως) 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης diesel 

 

…………………..………………………………………………..  (αριθμητικώς) 

 
……………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…….…….. 

 (ολογράφως) 

 
 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ………………………… ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

Χρόνος παράδοσης: Τα προσφερόμενα καύσιμα θα παραδίδονται αυθημερόν. 

 
 

Μυτιλήνη, …………… / …………… / 201………… 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 


