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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις
α)Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις 
 συναφών θεμάτων»    (ΦΕΚ 19/Α) 
β) Του  άρθρου  8  του  Ν.  2741/99  «Ενιαίος  φορέας  Ελέγχου Τροφίμων, 
Άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 
λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 199/Α)
 γ) Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 
1στ του Ν. 2238/84 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του  Ν. 1726/44 
(ΦΕΚ 190/Α).
δ) Την με  αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ.  Εσωτ.  «περί  εκδόσεων του 
Ενιαίου Κανονισμού  Προμηθειών ΟΤΑ»  (ΦΕΚ Β΄ 185/23-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ)
ε)  Το Π.Δ  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α/2007)  «Προσαρμογή της Ελληνικής  
Νομοθεσίας  στις  διατάξεις της οδηγίας  2004/18/ΕΚ  περί 
συντονισμού των Διαδικασιών  σύναψης Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 
2. Την αριθ.  164/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  με την οποία, 
εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές,  τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με 
διαγωνισμό και καταρτίζει του όρους αυτού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 Δημόσιο  Ανοικτό  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με 
ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ( πετρελαίου θέρμανσης, 
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πετρελαίου κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και  λιπαντικά ) για τις ανάγκες του Δήμου 
Πύδνας  –  Κολινδρού  και  των  νομικών  προσώπων  που  εποπτεύει  ,  γενικού 
προϋπολογισμού 494.954,63  ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Γενικά

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1 ο

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  158.536,59 €    ( ΛΙΤΡΑ 158.378*1,001  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

2 Πετρέλαιο κίνησης  275.609,76 €  ( ΛΙΤΡΑ 255.668 * 1,078 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

3 Βενζίνη αμόλυβδη    27.642,28 € ( ΛΙΤΡΑ 20.598 * 1,342) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

33.166,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ  494.954,63 €

ΦΠΑ 23%  113.839,55 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  608.794,18 €

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα και ανά νομικό πρόσωπο , 
στα   οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων , έχει ως εξής :          

1. Για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  40.650,41 € , (  ΛΙΤΡΑ 40.610 * 1,001) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23 % 

2 Πετρέλαιο κίνησης  272.357,72 € , ( ΛΙΤΡΑ 252.651 * 1,078 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%  



3 Βενζίνη αμόλυβδη 20.325,20  € , ( ΛΙΤΡΑ 15.145 * 1,342 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23 % 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ.12/2014 μελέτη )

30.730,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ  364.063,33  €

ΦΠΑ 23%    83.734,57 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  447.797,90 €

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  12.195,12 € , ΛΙΤΡΑ 12.183

2 Πετρέλαιο κίνησης  81.300,81 €  , ΛΙΤΡΑ 75.418 

3 Βενζίνη αμόλυβδη    6.504,07  € , ΛΙΤΡΑ  4.847

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

9.480,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ    109.480,00 €

ΦΠΑ 23%      25.180,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    134.660,40 €

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  12.195,12 € , ΛΙΤΡΑ 12.183

2 Πετρέλαιο κίνησης  81.300,81 €  , ΛΙΤΡΑ 75.418 

3 Βενζίνη αμόλυβδη    6.504,07  € , ΛΙΤΡΑ  4.847

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

9.480,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ    109.480,00 €

ΦΠΑ 23%      25.180,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    134.660,40 €



ΑΔΑ: 6ΩΧΠΩ1Π-ΜΣΡ

Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης    8.130,08 € ,  ΛΙΤΡΑ 8.122

2 Πετρέλαιο κίνησης  54.878,05 € ,  ΛΙΤΡΑ 50.907

3 Βενζίνη αμόλυβδη    3.658,54 € , ΛΙΤΡΑ   2.726

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

5.885,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ    72.551,67 €

ΦΠΑ 23%    16.686,88 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    89.238,55 €

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης    8.130,08 € ,  ΛΙΤΡΑ 8.122

2 Πετρέλαιο κίνησης  54.878,05 € ,  ΛΙΤΡΑ 50.907

3 Βενζίνη αμόλυβδη    3.658,54 € , ΛΙΤΡΑ   2.726

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

5.885,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ    72.551,67 €

ΦΠΑ 23%    16.686,88 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    89.238,55 €

2.Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού – Άθλησης – Περιβάλλοντος και 
Οικογενειακής Υποστήριξης ( νπδδ )

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  32.520,33 €    ( ΛΙΤΡΑ 32.488*1,001  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

2. Πετρέλαιο κίνησης    1.219,51 € ( ΛΙΤΡΑ 1.131 * 1,078 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

3. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

406,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%



ΣΥΝΟΛΟ  34.145,84 €

ΦΠΑ 23%    7.853,54 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   41.999,38 €

3.Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας Κολινδρού  ( νπιδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  20.325,20 €    ( ΛΙΤΡΑ 20.305*1,001  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη   7.317,07  € ( ΛΙΤΡΑ 5.452 * 1,342 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

3. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 12/2014 μελέτη )

    2.030,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

4. Πετρέλαιο κίνησης 2.032,52 € ( ΛΙΤΡΑ 1.885* 1,078 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ 31.704,79 €

ΦΠΑ 23%   7.292,11 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.996,90 €

         4. Σχολική Επιτροπή Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  32.520,33 €    ( ΛΙΤΡΑ 32.488*1,001  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ  32.520,33 €

ΦΠΑ 23%    7.479,67 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  40.000,00 €

         5. Σχολική Επιτροπή Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Πετρέλαιο θέρμανσης  32.520,33 €    ( ΛΙΤΡΑ 32.488*1,0701  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ  32.520,33 €

ΦΠΑ 23%    7.479,67 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  40.000,00 €

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 494.954,63 
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για το έτος 2015 , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 

σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά 
δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες , είτε ανά 
νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος , είτε για το σύνολο των νομικών 
προσώπων .  Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια καυσίμων για τις  ανάγκες των δημοτικών 
ενοτήτων , θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζεται 
στην προκήρυξη . 

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

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού  πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. 

Επίσης :
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό 
και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) 
γ) Τα λιπαντικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου για κάθε όχημα ή μηχάνημα που έχει 
στην κατοχή του και σύμφωνα με την αριθ. 12/2014 μελέτη .
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

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

ΆΡΘΡΟ 3 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις   9/12/2014  ημέρα  Τρίτη και   ώρα 
11:30 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ. 60300 Αιγίνιο) και 
στην Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Λήψη πληροφοριών

Για λεπτομερή διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο 
Γραφείο  Οικονομικής  Υπηρεσίας  (1ος όροφος),  ενώ  περισσότερες  πληροφορίες 
παρέχονται  από την   υπάλληλο κ.  Πατσιούρα Παγώνα & κ.  Δούρο Κωνσταντίνο, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο, τηλ. 2353350121 -2353350122). 

ΑΡΘΡΟ 5 ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων  και λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στις 
εγκαταστάσεις  και τα κτίρια του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού δεν υποχρεούται να απορροφήσει 



το σύνολο των καυσίμων  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων  και λιπαντικών θα γίνεται  με ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου 
Πύδνας - Κολινδρού ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 
β) Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη θα παραδίδεται στις αποθήκες (δεξαμενές) των 
ιδιόκτητων εγκαταστάσεων διανομής καυσίμων του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου 
(Δημοτικά Γκαράζ) και των νομικών προσώπων που εποπτεύει .
γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στους σταθμούς αυτοκινήτων του Δήμου ( δημοτικά 
γκαράζ  )  ή  θα  παραλαμβάνονται  από  την  έδρα  του  προμηθευτή  από  αρμόδιο 
υπάλληλο , Αντιδήμαρχο ή Πρόεδρο Ν.Π. .

Σε διαφορετική περίπτωση το σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του 
Δήμου και των νομικών προσώπων  θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο & βενζίνη απ΄ 
ευθείας  από  τις  εγκαταστάσεις   διανομής  καυσίμων  του  προμηθευτή  που  θα 
διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει το Δήμο  και τα νομικά πρόσωπα 
που εποπτεύει με υγρά καύσιμα χωρίς να έχει δυνατότητα άρνησης για οποιοδήποτε 
λόγο, διαφορετικά ο Δήμος θα τα προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο, τυχόν δε 
διαφορά της τιμής καταλογίζεται στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

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

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
• Τον αριθμό της εγγύησης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), του προέδρου και 
του διευθύνοντα συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) καθώς και των 
φυσικών προσώπων που είναι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης,   και από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 



εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στο  εξωτερικό  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
εδαφίων (3)  και (4) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα .
6. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι:   

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  λειτουργίας της επιχείρησης 
• ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των ΟΤΑ
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της  διακήρυξης  και  αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.1   του άρθρου  6.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής 
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις  τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και  ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή 
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
6. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι:   

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  λειτουργίας της επιχείρησης 
• ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των ΟΤΑ
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της  διακήρυξης  και  αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και πρακτικό του 
Δ.Σ. που να εγκρίνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και να ορίζει τον εκπρόσωπο για την επίδοση 
της προσφοράς. 



4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην παράγραφο 1.1 
του άρθρου  6.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής 
εκκαθάρισης,  αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις  τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και  ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
5. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι:   

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  λειτουργίας της επιχείρησης 
• ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των ΟΤΑ
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της  διακήρυξης  και  αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του 
εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες 
από μία (1) εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 7 ο

Εγγυήσεις  

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις 
εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της ομάδας των προς προμήθεια ειδών στην οποία επιθυμεί 
να συμμετέχει είτε ανά δημοτική ενότητα είτε συνολικά για όλες τις δημοτικές ενότητες είτε ανά 
νομικό πρόσωπο ή συνολικά για όλα τα νομικά πρόσωπα  . 
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε  η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Ο προμηθευτής  στον οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί  σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..



Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλόμενους.

3. Οι εγγυήσεις  συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  θα εκδίδονται σε γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα  ή 
Τράπεζας  και  πιστωτικών  ιδρυμάτων  που  λειτουργούν  σε  άλλα  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε. 
μεταφρασμένη  στην  Ελληνική  γλώσσα  (για  τους  αλλοδαπούς  συμμετέχοντες)  και  θα 
απευθύνονται στον Δήμο Κατερίνης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  πρέπει να έχει ισχύ 
επί ένα μήνα τουλάχιστον  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
παρούσα διακήρυξη (με ποινή αποκλεισμού).  Για την ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

. 

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Υποβολή Προσφορών

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

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την 
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις 
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΑΔΚΥ 2%, 

χαρτόσημο  επί  του  Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,   Ο.Γ.Α.  χαρτοσήμου  ,  κράτηση  υπέρ  της  Ενιαίας  Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων 0,10 %  , χαρτόσημο 3% , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% ( όλα επί του 
ποσού της κράτησης που προκύπτει υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ) και 
προκαταβολή φόρου εισοδήματος 1%, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί  
της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους. 

ΑΡΘΡΟ 9 ο

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους 
να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το 
διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.

άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση προσφορών για ανακήρυξη αναδόχου

         Για την ανακήρυξη του προμηθευτή η Επιτροπή αξιολογεί, πλην του ποσοστού 



έκπτωσης,  το  σύνολο  των  παραγόντων που  υπεισέρχονται  στη  διαμόρφωση του 
τελικού  κόστους  του  είδους  για  το  Δήμο,  και  κυρίως  την  απόσταση  των 
εγκαταστάσεων  διανομής  καυσίμων  του  διαγωνιζομένου  από  τον  σταθμό 
αυτοκινήτων  και  μηχανημάτων  (γκαράζ)  του  Δήμου  σε  συνδυασμό  και  με  την 
κατάσταση και τις ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες του οδικού δικτύου στη σχετική 
διαδρομή  προκειμένου  τα  μηχανήματα  και  τα  αυτοκίνητα  να  μεταβούν  στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή για εφοδιασμό με πετρέλαιο-βενζίνη.
Η  Επιτροπή  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της  ανακηρύσσει  ανάδοχο-προμηθευτή 
εκείνον  εκ  των  διαγωνιζομένων  του  οποίου  η  προσφορά  είναι  η  συμφερότερη, 
ύστερα από συνεκτίμηση όλων των παραγόντων κόστους.  

ΆΡΘΡΟ 11ο

Φάκελος προσφοράς

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

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο  κυρίως  φάκελο,  όπου  έξω  από  αυτόν  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με  κεφαλαία 
γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια 
γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, και η 
εγγύηση συμμετοχής .

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται  ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία.

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της 
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 12ο

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  παράδοσης  των  προσφορών,  αριθμούνται  από  την 
Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  και  μονογράφονται  από  την  Επιτροπή  όλα  τα 
δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
και τοποθετούνται  σ’  ένα νέο φάκελο ο οποίος  παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές  κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών .

Κατά  τη  διαδικασία  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  και  πριν  το  άνοιγμα  των 



οικονομικών  προσφορών,  όσες  από  αυτές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται, 
γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.

ΆΡΘΡΟ 13ο

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού  ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

 1.  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στην  αρμόδια  για  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος  από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής προσφορών . Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 
ημέρα.

Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  η  σχετική  απόφαση 
εκδίδεται  το  αργότερο  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  γνώση  της  σχετικής  απόφασης  με  δική  τους 
φροντίδα.  
2. Κατά  της νομιμότητας της διενέργειας  του διαγωνισμού  ή της συμμετοχής προμηθευτή 
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 του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την 
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 
   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται 
κατά  την  αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από το αρμόδιο όργανο.  Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην δημαρχιακή 
επιτροπή που αποφασίζει τελικά. 
3.Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  καθώς  και  οι  αποφάσεις  που  
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού  ελέγχονται  για την νομιμότητά  τους και  είναι 
δυνατή η προσβολή τους στην Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις διατάξεις του ΔΚΚ 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Ενστάσεις που  υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΆΡΘΡΟ 14ο

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής 
έγκρισης,  αφού  γίνει  προσυμβατικός  έλεγχος.  Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης, 
καταρτίζεται από το Δήμο Πύδνας - Κολινδρού η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα 
δύο  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η  σύμβαση  συντάσσεται  με βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.
2. Η σύμβαση που θα υπογραφεί  θα ισχύει για το έτος 2015  , με μονομερές δικαίωμα 



του  Δήμου,  να  την  παρατείνει  για  δύο  (2)  μήνες  στο  μέτρο  που  επαρκούν  οι 
προϋπολογισθείσες  πιστώσεις  και  δεν  θα  υπάρξει  κατά  το  χρόνο  αυτό  υπέρβαση  των 
ποσοτήτων  ανά  κατηγορία  καυσίμων  ,  όπως  αυτές  καθορίζονται  στη  διακήρυξη  και  τη 
μελέτη. 

Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς 
προμήθεια υλικών κατά 50% με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση 
του προμηθευτή.

Ο Δήμος  Πύδνας - Κολινδρού  κρίνει βάσει των συμφερόντων του να διατηρήσει το 
δικαίωμα της  ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.
3. Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   καύσιμα   που  θα  
προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των 
χαρακτηριστικών,  και  της  προσφοράς  και  ότι  θα  είναι  στο  σύνολό  τους  άριστης  ποιότητας 
απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη 
χρήση για την οποία προορίζονται.

Ο Δήμος  Πύδνας - Κολινδρού διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει 
την  υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που 
προμήθευσε,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει  να 
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής του νέου 
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον  από  τη  χρήση  του ακατάλληλου καυσίμου  επήλθε  φθορά  στον  μηχανολογικό 
εξοπλισμό  και  στα  μηχανήματα,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

4. Μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου από της δημοπράτηση, δικαιούται ο Δήμος, 
χωρίς όμως και να υποχρεούται,  να προχωρήσει  μονομερώς στη λύση της σύμβασης με 
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αν  κρίνει  ότι  τα  έννομα  συμφέροντα  του  το 
επιβάλλουν, χωρίς να δικαιούται  ο προμηθευτής εκ του λόγου αυτού καμία αποζημίωση, 
διαφορετικά η σύμβαση θα ισχύει μέχρι την λήξη της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο 
(2)  μήνες  ακόμη,  οπότε  και  λύεται  η  σύμβαση  αυτοδικαίως  χωρίς  τη  δυνατότητα  για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία να παραταθεί. 

ΆΡΘΡΟ 15ο

Παραλαβή των υλικών

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

ΆΡΘΡΟ 16ο

Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται από την οικονομική υπηρεσία μετά 
την  παραλαβή  τους,  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  (3)  μηνών  και  με  βάση  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α)  Τιμολόγιο  του  προμηθευτή  θεωρημένο  από  την  αρμόδια  αρχή  για  την 
κανονικότητα της τιμής.
β) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Τυχόν άλλα δικαιολογητικά.



ΆΡΘΡΟ 17ο

Δημοσίευση-γνωστοποίηση διενέργειας     του      διαγωνισμού  

1. Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης ευρίσκεται στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας  του 
Δήμου,1ος όροφος, στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

2. Περίληψη  της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί  στις εφημερίδες: 

α) Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων  της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
β) Στην Εφημερίδα: Γενική Δημοπρασιών
γ) Στην Εφημερίδα: Ηχώ των Δημοπρασιών
δ) Στην Εφημερίδα: Ολύμπιο Βήμα
ε) Στην Εφημερίδα: Ημερήσια
στ) Στην Εφημερίδα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ζ) Στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών   Κοινοτήτων και στα τυποποιημένα έντυπα 

που  ορίζει  η  οδηγία  2001/78  ΕΚ.  Η  Αποστολή  της  Περιληπτικής  Διακήρυξης  στην 
Ανωτέρω Εφημερίδα  γίνεται  τουλάχιστον  Πενήντα  Δύο  ( 52 )  Ημέρες  πριν  από την 
Διενέργεια  του Διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα θα γίνει στις 14-10-2014
 
3. Επίσης θα αποσταλεί:

- στο   Επιμελητήριο Πιερίας με αναλυτική διακήρυξη
- στον Εμπορικό Σύλλογο Αιγινίου & Κολινδρού με αναλυτική  διακήρυξη

 
4. Θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα 

ανακοινώσεων.Η  δημοσίευση  των διακηρύξεων  στις  εφημερίδες  β)  έως  στ) 
βαρύνει τον  προμηθευτή.
                                                      ΆΡΘΡΟ 18ο

                                                      Διαφορές      διακήρυξης-νόμων-ασάφειες  

Για τυχόν  ασάφειες της παρούσης διακήρυξης ή περιπτώσεις που δεν προβλέπει,  υπερισχύει 
κατά  σειρά  η οδηγία  2004/18/Ε.Κ,  το  Π.Δ  64/2007  (ΦΕΚ  64/Α/075)  όπως 
τροποποιήθηκε και όπως ισχύει  ύστερα από την εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ και  ο 
ΕΚΠΟΤΑ.  

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  

                                              ΕΥΑΓΓΕ
ΛΟΣ Β. ΛΑΓΔΑΡΗΣ  
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