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Θέμα: “Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών
πετρελαιοειδών”

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Έχοντας υπόψη:

1/ Τις  διατάξεις  των  άρθρων  40  έως  42  του  Π.Δ.  173/6/10-4-90  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  62),  (Διόρθωση 
σφαλμάτων στο Φ.Ε.Κ. 108/Α΄/22-8-90) : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

2/ Το άρθρο 41 της αριθμ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/1993) «Ενιαίος Κώδικας Προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

3/ Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, “Ίδρυση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4/ Το Π.Δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010).
5/ Τις  διατάξεις  των  Ν.  2286  και  2362/95,  “προμήθειες  του  Δημοσίου  τομέα  και  Ν.Π.Δ.Δ.  και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.
6/ Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  30/1996  (Φ.Ε.Κ.  21/Α΄)  "Κώδικας  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης"  των 

ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
7/ Το Π.Δ. 118/07, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07).
8/ Την  εγκύκλιο  Π1/4232/12-9-2007  για  την  εφαρμογή  του  Π.Δ.  118/2007  (Νέος  Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου).
9/ Τις  διατάξεις  του  άρθρου  13  παρ.  6  του  Ν.  2503/97,  «Διοίκηση,  οργάνωση,  στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. 296/Α΄/24-12-2003) άρθρο 14 § 3.

10/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/21010,  «Δικαστική προστασία,  κατά το στάδιο που προηγείται  της 
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-09-1997).

11/ Τις  διατάξεις  των  άρθρων  35  παρ.  1  και  του  άρθρου  36  του  Π.Δ.  346/98  (Α’  230),  περί  
«προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ε.Ε.».

12/ Τις  διατάξεις  του  Ν.2741/1999,  (Φ.Ε.Κ.  199/Α΄/99)  άρθρο  8,  «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.27 
του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/05).

13/ Τις  διατάξεις  του  Ν.3054/2002,  περί  «οργάνωσης  της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες 
διατάξεις».

14/ Τις διατάξεις του Ν.2328/1995, άρθρο 15, (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α’/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με 
τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  82/96  (Φ.Ε.Κ.  66/Α’/11-04-1996),  (κατ’  εξουσιοδότηση  του  Ν.2328/1995), 
«Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του 
άρθρου 8 του Ν. 3414/05.

15/ Την  υπ΄αριθμ.  24014/25-11-2005  (Φ.Ε.Κ.  1637/Β/05)  Κ.Υ.Α.  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και 
Επικρατείας  «Δικαιολογητικά  για  την  εφαρμογή  του  ν.  3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν. 
3414/2005.

16/ Τις  διατάξεις  του  Ν.  3310/2005  (Φ.Ε.Κ.  30/Α΄/14-02-2005)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση 
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του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

17/ Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  (Φ.Ε.Κ.  114Α’/08-06-2006),  «Κύρωση του  Κώδικα  Δήμων  & 
Κοινοτήτων».

18/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07, περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας, προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. και δημοσιεύτηκε στο 
με αριθμ. 64/Α/16-03-2007 Φ.Ε.Κ.

19/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).

20/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

21/ Τις  διατάξεις  του  Ν.  4071/2012  (Φ.Ε.Κ.  85/Α’/11-04-2012),  περί  ρυθμίσεων  για  την  τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

22/ Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
23/ Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. 

Ιωαννίνων.
24/ Σχετική  Απόφαση (Πρακτικό  5/130/13-02-2012)  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου,  περί  συγκρότησης  και  ορισμού  των  μελών  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών 
Προμηθειών  και  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και  προσφυγών,  για  την  εκτέλεση  του 
Προγράμματος Προμηθειών, έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

25/ Σχετικές  Αποφάσεις  (Πρακτικά  28/1127/01-10-2012  &  30/1215/24-10-2012)  της  Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ιωαννίνων και  
έγκρισης των όρων της διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

       1. Ανοικτό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ (υψηλότερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  %),  για  την  προμήθεια  υγρών 
καυσίμων,  για  το  χρονικό  διάστημα  από 01-01-2013  μέχρι  την  31-12-2013,  ενδεικτικού  συνολικού 
πρoϋπoλoγισμoύ 1.483.756,00 €,  για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ.  του Ν. Ιωαννίνων,  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

                ΕΙΔΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ
• Καύσιμα κίνησης                                                                            251.500 Λίτρα
• Βενζίνη αμόλυβδη απλή                26.300 Λίτρα
• Πετρέλαιο κίνησης                        225.200 Λίτρα
• Καύσιμα (  Πετρέλαιο) θέρμανσης                                                    775.450 Λίτρα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει προκύψει βάσει της μέσης τιμής λιανικής τιμής πώλησης, που 
προέκυψε από το εβδομαδιαίο δελτίο τιμών, που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και διαμορφώθηκε 
από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των Εταιρειών Καυσίμων και των Πρατηρίων αντιστοίχως, κατά το 
χρόνο σύνταξης της διακήρυξης.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία, τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών, 
από  την  ημερομηνία  αποστολής περίληψης  της  διακήρυξης  αυτής  στην  Υπηρεσία  Επίσημων 
Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (29-10-2012)  και  τουλάχιστον  τριάντα  (30)  ημερών,  από την 
ημερομηνία  δημοσίευσης περίληψης  της  διακήρυξης  αυτής  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο.
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1. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 232)

12 Δεκεμβρίου 2012 Τετάρτη 10.00 π.μ.

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω ημερομηνία  και  ώρα,  είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.

2. ΧΡΟΝOΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝOΣ ΙΣΧΥOΣ ΤΩΝ ΠΡOΣΦOΡΩΝ

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφες 
προσφορές, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, ήτοι τη 10η πρωινή ώρα 
της 12ης Δεκεμβρίου 2012.

Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και 
παραλαμβάνονται, με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,  ήτοι  11 
Δεκεμβρίου 2012.

Οι  διαγωvιζόμεvoι  θα  μπορούν  να  παραλάβουν  την  διακήρυξη  στo  Γραφείo  του  Τμήματος 
Πρoμηθειώv,  αριθ.  232 (Τηλ.:  2651 0 -  87232)  του Διοικητηρίου (Α΄  όροφος)  του Διοικητηρίου της 
Περιφέρειας  Ηπείρου,  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν,  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές,  συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές θα δοθούν το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται,  είτε εvώπιόv τoυς, είτε ύστερα απo έγγραφo της 
υπηρεσίας.

Απo τις  διευκριvίσεις  πoυ δίvovται  λαμβάvovται  υπόψη μόvo εκείvες,  πoυ αvαφέρovται  στα 
σημεία πoυ ζητήθηκαv.

Στoυς διαγωvιζόμεvoυς θα δoθoύv τα παρακάτω στoιχεία, με βάση τα oπoία, θα συvτάξoυv τηv 
πρoσφoρά τoυς :
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού (με τα συνημμένα Παραρτήματα).
β) Σχέδιο σύμβασης.

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται μέσα σε καλά σφραγισμέvo 
φάκελλo, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς :

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλoς του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτoι :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ και
ε) Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα.

Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελλo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται :
A. Kλειστός υπoφάκελλoς με τηv έvδειξη  ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα 

εσωκλείovται τα αναγραφόμενα, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, δικαιoλoγητικά συμμετoχής.
Β. Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται σε χωριστό φάκελλo, επίσης μέσα 

στov κυρίως φάκελλo, με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στην οικονομική προσφορά, η οποία 
θα υποβληθεί σε δυο αντίγραφα και θα είναι χωριστή για κάθε κατηγορία :
1) καύσιμο (πετρέλαιο) θέρμανσης και
2) καύσιμα κίνησης, ήτοι Βενζίνη Αμόλυβδη απλή και Πετρέλαιο κίνησης,
θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως.

Επισημαίνεται  ότι  θα  γίνονται  δεκτές  οικονομικές  προσφορές  που  θα  καλύπτουν  το 
σύνολο της ποσότητας κάθε κατηγορίας, με την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Πλέον συγκεκριμένα, η προσφορά για τα καύσιμα κίνησης θα αφορά το σύνολο της ποσότητας 
και των δύο (2) προαναφερομένων ειδών και η κατακύρωση θα λάβει χώρα και για τα δύο είδη 
σε έναν προσφέροντα. Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων και των 
δύο ειδών κίνησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Οι παραπάνω φάκελλoι θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ.
Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει 

στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo 
τov πρoσφέρovτα.

Η  πρoσφoρά  απoρρίπτεται  όταv  υπάρχoυv  σε  αυτή  διoρθώσεις,  oι  oπoίες  τηv  καθιστoύv 
ασαφή, κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ.

Η  απoσφράγιση  τωv  πρoσφoρώv  γίvεται  δημόσια,  εvώπιov  της  επιτρoπής  παραλαβής  και 
απoσφράγισης πρoσφoρώv, τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη ή σε ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, με τηv παρακάτω διαδικασία :

Απoσφραγίζovται oι κυρίως φάκελλoι, καθώς και oι φάκελλoι των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
μovoγράφovται δε απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά.

Οι φάκελλoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται απo τηv 
επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ’ έvα vέo φάκελλo, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv 
ίδια επιτρoπή.

Οι  φάκελλoι  τωv  oικovoμικώv  πρoσφoρώv  θα  απoσφραγισθoύv  μετά  τηv  oλoκλήρωση  της 
αξιoλόγησης τωv λoιπώv στoιχείωv αυτώv, την ίδια ημέρα και ώρα ή σε ημερoμηvία και ώρα πoυ θα 
γvωστoπoιηθεί, σε αυτoύς πoυ έλαβαv μέρoς στo διαγωvισμό, τηλεφωνικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με 
σχετική αvακoίvωση.

Οι  φάκελλoι  τωv  oικovoμικώv  πρoσφoρώv,  για  όσες  πρoσφoρές  δεv  κρίθηκαv,  κατά  τηv 
αξιoλόγηση  λoιπώv  στoιχείωv,  απoδεκτές,  δεv  απoσφραγίζovται,  αλλά  επιστρέφovται  μετά  τηv 
oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη 
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 11 του 
Κ.Π.Δ. 118/07).

Ο πρoσφέρωv,  εφόσον δεν έχει ασκήσει,  εμπροθέσμως,  την ένσταση του άρθρου 15 
παρ.  2 περ. α του Π.Δ.  118/07,  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,  ή έχει  απορριφθεί  η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι απoδέχεται πλήρως και αvεπιφυλάκτως όλoυς τoυς όρoυς της 
διακήρυξης  και  δεν  δύναται,  με  την  προσφορά  του  ή  με  οιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  να 
αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις %).
Όσον  αφορά  τα  καύσιμα  κίνησης,  ενόψει  των  διαφορετικών  ποσοτήτων  και  των 

διαφορετικών τιμών για κάθε είδος, η χαμηλότερη τιμή θα προσδιορισθεί συνολικά και για τα 
δύο είδη και το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα δώσει το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού των καυσίμων κίνησης.

Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, 
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, την ημέρα παράδοσής του 
και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

Η  μέση λιανική τιμή θα προσδιορίζεται,  από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης 
Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  με  τιμοληψίες,  βάσει 
συγκεκριμένου πίνακα πρατηρίων και την έκδοση σχετικού δελτίου Μέσης Λιανικής Τιμής, η οποία θα 
προκύπτει ως αριθμητικός μέσος όρος.

Το  ανωτέρω  Δελτίο  μέσης  λιανικής  τιμής  θα  κοινοποιείται,  από  το  Τμήμα  Εμπορίου  & 
Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στον ανάδοχο, την ημέρα έκδοσής του.

Στις  περιπτώσεις  στις  οποίες,  τόσο  η  ανώτερη,  όσο  και  η  κατώτερη  τιμή  βρίσκονται 
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν 
υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή 
(ανώτερη ή κατώτερη).

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη.
Η κατακύρωση θα γίνει  με βάση τη προσφερόμενη έκπτωση,  επί  της τιμής της κάθε 

κατηγορίας, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω.

Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  διατηρεί  το  δικαίωμα  να 
κατακυρώσει  τον  διαγωνισμό  σε  προμηθευτή  με  χαμηλότερο  ποσοστό  έκπτωσης  (για  τα  καύσιμα 
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κίνησης),  μόνο στην περίπτωση που η σχέση της απόστασης από το Διοικητήριο της Περιφέρειας 
Ηπείρου με το πρατήριο είναι συμφέρουσα.

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που 

είναι δυνατό να απαιτηθεί,  συντάσσονται στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,  η οποία και είναι  η συμβατική 
γλώσσα, τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισμού όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς 
στο διαγωνισμό,  του συμβατικού τιμήματος  και  της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου,  είναι  το 
ΕΥΡΩ.

5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα είδη των καυσίμων που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. 

Ιωαννίνων, είναι τα εξής:
• Βενζίνη Αμόλυβδη απλή
• Πετρέλαιο κίνησης
• Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι  προδιαγραφές  των  καυσίμων  (φυσικά  και  χημικά  χαρακτηριστικά)  καθορίζονται  από  τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις Αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με αυτές των Κρατικών Διυλιστηρίων.

Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις,  
προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων.

6. ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από 01-01-2013 

μέχρι  την  31-12-2013,  με  ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνη  του  προμηθευτή,  στις  αποθήκες  των 
υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την 
ειδοποίηση, για τα καύσιμα θέρμανσης.

Η  παράδοση  των  καυσίμων,  για  την  κίνηση  των  αυτοκινήτων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων  της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή.

Σε  περίπτωση  που,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  ο  προμηθευτής  θα  παραλείψει  να  παραδώσει 
καύσιμα,  που  του  παραγγέλθηκαν  και  παραδώσει  αυτά  με  καθυστέρηση,  η  υπηρεσία  μπορεί  να 
προμηθευτεί  αυτά  από  το  ελεύθερο  εμπόριο,  οπότε  και  η  τυχόν  επιπλέον  διαφορά  μεταξύ  της 
συμβατικής τιμής κατά αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που 
έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα 
γίνεται με σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις, τις οποίες μπορεί να προτείνει η Οικονομική 
Επιτροπή κατά του προμηθευτή, για τον ίδιο λόγο.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναμίας του 
προμηθευτή,  στις  οποίες  ενδεικτικά  περιλαμβάνονται  οι  απεργίες,  όπως και  κάθε  περιστατικό  που 
εκφεύγει από τον έλεγχό του.

Η ανωτέρω προμήθεια μπορεί να παραταθεί, με μονομερή απόφαση του Περιφερειάρχη, μέχρι δύο 
(2) μήνες, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισμού και, κατά 
το χρόνο της  παράτασης,  δε θα υπάρξει  υπέρβαση των ανά είδος  ποσοτήτων,  που καθορίζονται  στην 
παρούσα διακήρυξη.

Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη μηνιαία, που θα προβλέπεται από τη σύμβαση, ή που θα προκύπτει από τη σύμβαση, κατ’  
αναλογία.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 

2013, των ενδιαφερομένων υπηρεσιών, με χρηματικά εντάλματα, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Τα σχετικά τιμολόγια που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται,  ως 
προς τη διαμόρφωση και  κανονικότητα  της τιμής,  σύμφωνα με τους  όρους της παρούσας,  από το 
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  της  Δ/νσης Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου.
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8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, 

καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.
Σε  ότι  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων  για  την  κίνηση  των  υπηρεσιακών  αυτοκινήτων,  οι 

κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. Στην κατηγορία αυτή δεν 
εντάσσονται τα καύσιμα που προορίζονται για τα μηχανήματα έργου.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, μιας 

αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ ποσοστού 5%, 
επί της προϋπολογισθείσης αξίας του είδους.

Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην κατηγορία πετρελαιοειδών, για 
την οποία γίνεται η προσφορά.

Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη, το ύψος 
της  οποίας,  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10% της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.,  ως 
εγγύηση  καλής  εκτελέσεως.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης (31-12-2013), πλέον δύο (2) μήνες, ήτοι 28-02-2014.

Κατά τα λοιπά, για τις Εγγυήσεις, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.

10. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι  προσφορές  ισχύουν  για  (120)  εκατόν  είκοσι  ημέρες,  από την  επόμενη  της  ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού.
Πρoσφoρά  πoυ  oρίζει  χρόvo  ισχύoς  μικρότερo  τoυ  πρoβλεπόμεvoυ  απo  τηv  παρoύσα 

διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί, εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πριv απo τηv 

λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη.
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο  διαγωνιζόμενος  που  θα  ανακηρυχθεί  Προμηθευτής,  είναι  υποχρεωμένος,  εντός  χρονικού 

διαστήματος  δέκα  (10)  ημερών  από  της  κοινοποιήσεως  της  αποφάσεως  της  κατακύρωσης  του 
αποτελέσματος, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, καταθέτοντας 
και την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, διαφορετικά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 
του Π.Δ. 118/07, περί “κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, οι 
προβλεπόμενες, από το Π.Δ. 118/07, κυρώσεις.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη,  μπορεί  να  τροποποιηθεί  η  παρούσα  σύμβαση,  ύστερα  από  απόφαση  της 
αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Οι προσφέροντες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους,  ότι  η διαδικασία του διαγωνισμού 

υπόκειται  σε  προληπτικό  προσυμβατικό  έλεγχο  νομιμότητας,  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980, όπως ισχύει, 
καθώς  και  στο  άρθρο  278  του  Ν.  3852/2010  και  μόνο  όταν  και  αν  αυτός  αποβεί  θετικός 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

11. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όπως αυτά αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄,  το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέλος της 

παρούσης.
Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει,  κατά  την  αξιολόγηση  του  διαγωνισμού, 

οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
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13. ΔΙΚΑΙΟ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά, 

που  θα  προκύψει  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  προμηθευτή,  η  οποία  θα  αφορά  την 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στα  Ιωάννινα  αρμόδια  δικαστήρια.  Είναι  αυτονόητο  ότι  πριν  από  οποιαδήποτε  προσφυγή  στα 
δικαστήρια,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  θα  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  φιλική  διευθέτηση  των 
διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, 
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προμηθευτής, ως προς την προκήρυξη και 
την σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Ιωαννίνων.

14. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Οι  υπηρεσίες  δεν  υποχρεούνται  να  απορροφήσουν  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  που 

αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η  προμήθεια  του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των υπηρεσιών.

Σε  περίπτωση  πoυ  οι  διαδικασίες  ανάδειξης  προμηθευτών  σε  πετρελαιοειδή  ρυθμιστούν 
διαφoρετικά από αρμόδιο Υπoυργείo ή γίνει κατάργηση υπηρεσιών, θα έχουν ισχύ οι διατάξεις που 
διέπουν τις δημιουργηθείσες ή εναπομείνασες υπηρεσίες.

Ο διαγωνισμός θα γίνει παρουσία της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παρευρίσκονται  κατά  τη  διαδικασία  αποσφράγισης  των 

δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών (Δημόσια συνεδρίαση).
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.).
Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες :
■ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
■ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Φ.Ε.Κ.),
■ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ των Αθηνών,
■ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ των Ιωαννίνων,
■ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ των Ιωαννίνων και
■ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (εβδομαδιαία) των Ιωαννίνων.

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  βαρύνουν  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Η  παρούσα  να  αναρτηθεί  στον  Πίνακα  ανακοινώσεων της  Π.Ε.  Ιωαννίνων  και  σε  όλες  τις 
ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, με ευθύνη των προϊσταμένων.
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Σημείωση : Η ανωτέρω διακήρυξη, με τα σχετικά Παραρτήματα, παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, και 
στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση :  www  .  php  .  gov  .  gr  .  Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει 
κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και 
την  ακρίβεια  των  κειμένων  που  βρίσκονται  στις  ηλεκτρονικές  της  σελίδες,  λόγω  μη  πλήρους 
προστασίας  (αντικειμενικώς)  του  διαδικτύου.  Ως  εκ  τούτου,  οι  παραλήπτες  του  Τεύχους  του 
Διαγωνισμού υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή της, να το ελέγξουν 
από  άποψη  πληρότητας,  σύμφωνα  με  τον  συνολικό  αριθμό  σελίδων  και  εφόσον  διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Περιφέρεια Ηπείρου - Διεύθυνση Οικονομικού 
ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο.

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1/ Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14
453 32 Ιωάννινα
2/ Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14
453 32 Ιωάννινα
3/ Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 Αθήνα 106 31
4/ Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82
5/ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 18 Αθήνα 106 71
6/ Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα 105 62
7/ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57
8/ Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤ/ΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κ. Λουκάρεως – Λόφος Περιβλέπτου
Ιωάννινα 453 32
9/ «ΖΩΣΙΜΑΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μ. Μπότσαρη & Ε. Βενιζέλου
Ιωάννινα 454 44
10/ Ο.Α.Ε.Ε. – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μετσόβου 5 – Ιωάννινα 452 21
11/ Ο.Α.Ε.Δ. - Περιφ. Δ/νση Ηπείρου
3ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών
Τ.Κ. 450 02 Ιωάννινα

12/ Πανηπειρωτικό  Εθνικό  Αθλητικό  Κέντρο 
Ιωαννίνων
Φ. Τζαβέλλα 18 Τ.Κ. 453 33 - Ιωάννινα
13/ Ι.Κ.Α. ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π. Μελά 34 – Ιωάννινα 454 44
14/ Αποκεντρ. Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20 – 454 45 Ιωάννινα
15/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Ν. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Υπ΄ όψη Κου Κολόκα Παντελή
5ο Χλμ.  Ε.Ο.  Ιωαννίνων  –  Τρικάλων  (Αμφιθέα) 
Τ.Κ. 455 00 Ιωάννινα
Τηλ.:2651081248
16/ Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς
Ιωαννίνων
Ιερά Μονή – Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων
Τ.Θ. : 1144, Τ.Κ. 450 01
17/ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων
Μεσογείων 119 @
Τ.Κ. 101 92 Αθήνα
18/ Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων
(ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)
Εθνικής Αντιστάσεως 3 Τ.Κ. 452 21
Κατσικάς – Ιωάννινα

                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

@ Λόγω κατάργησης του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και μεταφοράς αρμοδιοτήτων, η Διακήρυξη θα αποσταλεί στη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 93321/7075/29-10-2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Έκπτωση επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής
Α/
Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

(Λίτρα) (ΕΥΡΩ)
(ενδεικτική τιμή 

1,40)

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΑΠΛΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

(Λίτρα)
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιμή 
1,78)

(Λίτρα)
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιμή 
1,56)

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 110.000 154.000,00 25.000 44.500,00 225.000 351.000,00

2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.000 7.000,00 ▬ ▬ 200 312,00

3 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 6.950 9.730,00 ▬ ▬ ▬ ▬

4 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.500 39.900,00 1.200 2.136,00 ▬ ▬

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 190.000 266.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 350.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬
7 Ο.Α.Ε.Δ.- ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 115.000 161.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬

8 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.000 42.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40.000 56.000,00 100 178,00 ▬ ▬

ΣΥΝΟΛΟ 775.450 1.085.630,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 251.500
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 398.126,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ

(ΣΕ ΕΥΡΩ): 1.483.756,00

                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 93321/7075/29-10-
2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ 118/2007 του Κ.Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 150 /τ. Ά΄)

1. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν,  μαζί  με  την 
προσφορά τους, τα εξής :
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση που η εγγύηση συμμετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία,
που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i.  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  ή  διαδικασίας  ανάθεσης,  στον  οποίο 
συμμετέχουν.
ii.  Να  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους,  −  δεν  έχουν 
καταδικασθεί,  με  αμετάκλητη  απόφαση,  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα  αναφερόμενα  στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από 
τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.Δ.  118/07, 
καταστάσεις, − είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, − είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του 
Άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατάσταση.
iii.  Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07.
γ. Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  αντιπρόσωπό  τους, 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά,  παραστατικό εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένο 
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, 
στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες.

●  Αν στο διαγωνισμό μετέχει  ανώνυμη εταιρία,  πρέπει με το Φάκελο Δικαιολογητικών να 
υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω απαιτουμένων δικαιολογητικών, και τα δικαιολογητικά 
που  προβλέπονται  στο  άρθρο  1  του  Π.Δ.  82/1996  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  των 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργου ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Φ.Ε.Κ. Α’ 66), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ως άνω ν. 3310/2005 και ν. 3414/2005, και τις διατάξεις του 
ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 228).

►Συγκεκριμένα, πρέπει να προσκομισθούν με το Φάκελο Δικαιολογητικών :

(i) Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής,  που  εποπτεύει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κ.ν. 
2190/1920 την εν λόγω εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο 
παρελθόν, βάσει του καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει 
ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, ώστε το σύνολο των μετοχών της 
εταιρίας να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών  της  απόφασης  της  εποπτεύουσας  αρχής  για  την  έγκριση  της  τροποποίησης  του 
καταστατικού της εταιρίας.



(ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, το 
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

(iii) Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων της προηγουμένης παραγράφου ii προκύπτει ότι 
μέτοχοι  της  εταιρίας  είναι  άλλες  ανώνυμες  εταιρίες,  αυτές  πρέπει  να  έχουν,  βάσει  του 
καταστατικού τους, ονομαστικές μετοχές και να έχουν με τη σειρά τους προσκομίσει στην εταιρία 
βεβαίωση περί του ότι  οι  μέτοχοί  τους είναι  φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρίες,  εταιρίες 
περιορισμένης  ευθύνης  ή  οποιασδήποτε  άλλης  μορφής  νομικά  πρόσωπα  πλην  ανωνύμων 
εταιριών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιριών είναι ανώνυμες εταιρίες, πρέπει και οι 
τελευταίες να έχουν ονομαστικές μετοχές και να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι 
οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιριών. Αν μέτοχοι και των 
τελευταίων  ανωνύμων  εταιριών  είναι  ανώνυμες  εταιρίες,  πρέπει  και  οι  τελευταίες  να 
προσκομίσουν βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και βεβαιώσεις για τους 
μετόχους τους, αντίστοιχα και σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν 
μέχρι  φυσικού  προσώπου  ή  προσωπικής  εταιρίας  ή  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην ανωνύμου εταιρίας οι  τελικοί  μέτοχοι 
όλων των ανωνύμων εταιριών.

(iv) Για τη συμμόρφωση προς τις παραπάνω διατάξεις, η ανώνυμη εταιρία που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό  τηρεί,  επιπλέον,  ειδικό  μετοχολόγιο  για  τους  μετόχους  της  που  είναι  ανώνυμες 
εταιρίες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η εν λόγω ανώνυμη εταιρία καταχωρίζει όλα τα στοιχεία 
που αφορούν τους μετόχους κάθε ανώνυμης εταιρίας που είναι μέτοχός της κ.ο.κ., μέχρι φυσικού 
προσώπου, κατά την έννοια της αμέσως προηγουμένης παραγράφου. Οι ανώνυμες εταιρίες που 
είναι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας που συμμετέχει  στο διαγωνισμό αναλαμβάνουν γραπτώς 
έναντι  αυτής την υποχρέωση να την ενημερώνουν αμέσως για κάθε αλλαγή στο μετοχολόγιό 
τους ή στο μετοχολόγιο μετόχου των που είναι ανώνυμη εταιρία κ.ο.κ. Η ανώνυμη εταιρία που 
συμμετέχει  στο διαγωνισμό καταχωρίζει  αμέσως τα στοιχεία  αυτά στο ειδικό μετοχολόγιο,  το 
οποίο τηρεί για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες. Αντίγραφα του ειδικού, ως άνω, 
μετοχολογίου  και  της  έγγραφης,  ως  άνω,  ανάληψης  υποχρεώσεως των  ανωνύμων εταιριών 
συνυποβάλλονται με το Φάκελο Δικαιολογητικών.

Αν  η  προσφορά  υποβάλλεται  από  ένωση  εταιριών  ή  κοινοπραξία  εταιριών,  τα  ως  άνω 
δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  υποβάλλονται  αυτοτελώς  από  κάθε  ένα  μέλος  της  ένωσης  ή 
κοινοπραξίας.

2. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  20  του  Π.Δ.  118/07,  ο 
προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/07 :
α. Οι Έλληνες πολίτες :
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. 
Δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις 
φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα 



δικαιολογητικά  των  παραπάνω  περιπτώσεων  (2)  και  (3)  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα 
νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό 
πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,  κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  και 
αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω 
έγγραφης  ειδοποίησης.  Για  όσους  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
β. Οι αλλοδαποί :
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την 
κοινοποίηση  της  ως  άνω έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 
(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2)  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της 
περ.  (2)  του  εδ.  Α  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  και  ότι  πληρούνται  οι  
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
(1)  Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  των  εδαφίων  α  και  β  της  παρ.  2  του 
παρόντος, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της  παρ. 2,  από το  οποίο να 
προκύπτει  ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.  2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990  (A΄101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και  Ε.Ε.)  και  για  τον  πρόεδρο  και  διευθύνοντα  σύμβουλο  για  τις  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.),  
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 
(1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης  (2)  του  εδ.  γ  της  παρ.  2  του  παρόντος,  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 
περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το  πιστοποιητικό  της 
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί :
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του 
παρόντος  άρθρου,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς,  αντίστοιχα,  και  της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.



ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή,  που  συμμετέχει  στην 
Ένωση. Κατά τα λοιπά, για τις προσφορές ενώσεων προμηθευτών, ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

3. Εάν  σε  κάποια  χώρα  βεβαιώνεται,  από  οποιαδήποτε  αρχή  της,  ότι  δεν  εκδίδονται  τα 
παραπάνω  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά,  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  αναφερόμενες 
περιπτώσεις  του  παρόντος  άρθρου,  δύναται  να  αντικατασταθούν  αυτά  ως  εξής:  −  Εφόσον 
πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων 
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 
υποβολή  του  δικαιολογητικού.  Εάν  στη  χώρα  αυτή  δεν  προβλέπεται  ούτε  ένορκη  βεβαίωση, 
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής  ή  συμβολαιογράφου  της  χώρας,  στην  οποία  είναι  εγκατεστημένος  ο  προμηθευτής.  − 
Εφόσον πρόκειται  για  διαγωνισμό με  προϋπολογισθείσα αξία  κατώτερη των προβλεπομένων 
ορίων  της  περ.  ε  της  παρ.  2  του  άρθρου  4  του  παρόντος,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

4. Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρ.  1  του 
παρόντος, συνιστά λόγο αποκλεισμού, του προμηθευτή, από τον διαγωνισμό.

5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, είναι περιοριστική.

      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ



               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σ Υ Μ Β Α ΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Στα Iωάννινα σήμερα την     η του μηνός                  201.., ημέρα                     και στο γραφείο του  
Περιφερειάρχη Ηπείρου, οι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης 
Ηπείρου,  ο  οποίος  εκπροσωπεί,  με  την  ιδιότητά  του  αυτή,  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  ενεργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2286/95, του Π.Δ. 118/07, "Περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα  
και Ν.Π.Δ.Δ.", του άρθρου 13 του Νόμου 2503/97 κ.λπ. και αφ΄ ετέρου, ο                    ,  κάτοικος 
,                              εκπρόσωπος της                                    , συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής :

Στις 12-12-2012 διενεργήθηκε ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με 
βάση  τους  όρους  της  υπ΄αριθ.  93321/7075/29-10-2012  Διακήρυξης,  για  την  ανάδειξη  χορηγητών 
26.300 Λίτρων απλής αμόλυβδης Βενζίνης, 225.200 Λίτρων Πετρελαίου κίνησης και 775.450 Λίτρων 
Πετρελαίου θέρμανσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται,  ανά Ν.Π.Δ.Δ.,  στο Άρθρο 1 της παρούσας, 
προκειμένου  να  εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Ιδρυμάτων  του  λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα  από 01-01-2013 μέχρι την 31-12-2013 και κατακυρώθηκε στο 
όνομα  της  παραπάνω  εταιρείας,  σε  ότι  αφορά  την  κατηγορία  πετρελαιοειδών 
………………………………….., με την υπ΄αριθ.    /    /   -   -2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου.

Κατόπιν τούτου ο ανωτέρω, ο οποίος καλείται στο εξής "χορηγητής", αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να  χορηγεί,  τακτικά  και  ανελλιπώς,  στα  Ν.Π.Δ.Δ.,  τα  είδη  που  θα  ζητούνται,  σύμφωνα  με  τους 
αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθ.  93321/7075/29-10-2012 Διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και με τους ακόλουθους ειδικούς όρους :

Άρθρο 1  ο   - Ποσότητα  
Οι  αναγραφόμενες,  στο  άρθρο  4  της  παρούσας,Υπηρεσίες,  θα  παραλαμβάνουν  τις  αναγκαίες 

ποσότητες  καυσίμων,  με  εξαίρεση  αυτές  που,  για  διαφόρους  λόγους,  έχουν  εξουσιοδοτηθεί  να 
προβούν σε κατ’ ιδίαν συμβάσεις, όπως παρακάτω :

Α/
Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΑΠΛΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

(Λίτρα) (Λίτρα) (Λίτρα)

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 110.000 25.000 225.000

2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.000 ▬ 200

3 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 6.950 ▬ ▬

4 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.500 1.200 ▬

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 190.000 ▬ ▬

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 ▬ ▬
7 Ο.Α.Ε.Δ.- ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 115.000 ▬ ▬

8 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.000 ▬

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 40.000 100 ▬
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 775.450

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 251.500



Άρθρο 2  ο   – Ποιότητα-προδιαγραφές  
Η ποιότητα των διαφόρων καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ποιοτικές προδιαγραφές 

των Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους.
Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο και να ζητούν χημικές αναλύσεις, 

προς διαπίστωση ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια καυσίμων.

Άρθρο 3  ο   – Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης  
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών,  από 01-01-

2013 μέχρι την 31-12-2013,  με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες των 
υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την 
ειδοποίηση, για τα καύσιμα θέρμανσης.

Η  παράδοση  των  καυσίμων,  για  την  κίνηση  των  αυτοκινήτων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων  της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή.

Άρθρο 4  ο   - Τιμή  
Η τιμή πώλησης θα υπολογίζεται στη νόμιμα μέση διαμορφούμενη, κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους, στην πόλη των Ιωαννίνων την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του, με ποσοστό έκπτωσης, όπως παρακάτω :

►ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ),
•       % (                  τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής).

►ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ),
•      % (            τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) για την απλή 

αμόλυβδη βενζίνη και
•      % (            τοις εκατό, επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής) για το 

πετρέλαιο κίνησης.

Στην περίπτωση που, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκεται χαρακτηριστικά πέρα 
από τις  τιμές που προσφέρονται  στην αγορά {ακραίες περιπτώσεις},  αυτές δεν υπολογίζονται  στη 
διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή {ανώτερη ή 
κατώτερη}.

Στην περίπτωση που θα ισχύσει αγορανομική τιμή λιανικής πωλήσεως, η ανωτέρω έκπτωση θα 
υπολογίζεται επί της τιμής αυτής.

Άρθρο 5  ο   - Κρατήσεις  
Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, 

καθώς  και  σε  παρακράτηση  φόρου,  σύμφωνα  με  το  Ν.  2198/94.  Σε  ότι  αφορά  την  προμήθεια  
καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
επιβαρύνουν  την  αναθέτουσα  αρχή.  Στην  κατηγορία  αυτή  δεν  εντάσσονται  τα  καύσιμα  που 
προορίζονται για τα μηχανήματα έργου.

Άρθρο 6  ο   – Τρόπος - χρόνος Πληρωμής  
Η  τιμή  πληρωμής  των  παραλαμβανόμενων  ποσοτήτων  καυσίμων,  από  τους  παραλήπτες,  θα 

γίνεται,  με  χρηματικά  εντάλματα  πληρωμής,  σε  εύλογο χρονικό  διάστημα  από την  παραλαβή  και 
βεβαίως  ύστερα  από  την  προσκόμιση  των  νομίμων  δικαιολογητικών,  που  προβλέπονται  από  τις 
ισχύουσες  διατάξεις,  κατά το  χρόνο πληρωμής και  σε  χρόνο προσδιοριζόμενο από την  αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Τα τιμολόγια πωλήσεως για την πληρωμή θα φέρουν τη θεώρηση, για το κανονικό της τιμής και 
σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως αυτής, από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Άρθρο 7  ο   - Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών ή 

του προμηθευτή αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης των αυτοκινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων.
Ο χορηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί ανελλιπώς και κανονικά τις ζητούμενες, από 

τις διάφορες Υπηρεσίες και Ιδρύματα, ποσότητες καυσίμων.
Περιορισμός των ζητούμενων για παράδοση ποσοτήτων καυσίμων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον σε 

αδυναμία, που οφείλεται σε ανάλογο περιορισμό των παραδιδόμενων, από τα διυλιστήρια, ποσοτήτων 
καυσίμων, προς τον χορηγητή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποχρεώνεται ο χορηγητής, στην κανονική παράδοση των ζητούμενων, 
κάθε φορά, ποσοτήτων καυσίμων.



Σε  περίπτωση  αναστολής  ή  περιορισμού  των  χορηγούμενων  ποσοτήτων  καυσίμων,  από  τον 
χορηγητή,  που  δεν  δικαιολογείται,  οι  ενδιαφερόμενες  Υπηρεσίες  και  Ιδρύματα  μπορούν  να 
εφοδιαστούν τις ποσότητες που έχουν ανάγκη, στις νόμιμες τιμές, από άλλα πρατήρια και ο χορηγητής 
θα βαρύνεται με την έκπτωση, που έχει δώσει.

Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, η ανάλυση των δειγμάτων καυσίμων, που θα παρθούν, θα 
γίνεται από τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων, κατά τα ισχύοντα.

Άρθρο 8  ο   - Κυρώσεις - Εγγύηση  
Σε περίπτωση κατά την οποία ο χορηγητής, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της συμβάσεως 

αυτής,  θα  εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  του  Νόμου  και  θα  επιβάλλονται,  με  Απόφαση  του 
Περιφερειάρχη, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες.

Για την καλή και κανονική εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την 
υπ΄αριθ.                                     Εγγυητική επιστολή του (       ) Καταστήματος                 , της 
Τράπεζας                           , ποσού                       €, κατά τους σχετικούς όρους της διακηρύξεως της 
δημοπρασίας.

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον χορηγητή, μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση της 
παρούσης συμβάσεως.

Άρθρο 9  ο   - Διάρκεια της συμβάσεως  
Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι την 31-

12-2013 και μπορεί να παραταθεί, για δίμηνο χρονικό διάστημα, με μονομερή έγγραφη απόφαση του 
Περιφερειάρχη, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισμού 
και,  κατά  το  χρόνο  της  παράτασης,  δε  θα  υπάρξει  υπέρβαση  των  ανά  είδος  ποσοτήτων,  που 
καθορίζονται στη διακήρυξη και μνημονεύονται ρητά στο άρθρο 1 της παρούσας.

Η κοινοποίηση της απόφασης παρατάσεως της συμβάσεως θα γίνει, έγκαιρα και εγγράφως, πριν  
τη λήξη της παρούσης.

Η  εποπτεία  εφαρμογής  της  συμβάσεως  αυτής  ανήκει  στην  Π.Ε.  Ιωαννίνων  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Σε  περίπτωση  πoυ  οι  διαδικασίες  ανάδειξης  προμηθευτών  σε  πετρελαιοειδή  ρυθμιστούν 
διαφoρετικά από αρμόδιο Υπoυργείo ή γίνει κατάργηση υπηρεσιών, θα έχουν ισχύ οι διατάξεις που 
διέπουν τις δημιουργηθείσες ή εναπομείνασες υπηρεσίες.

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη,  μπορεί  να  τροποποιηθεί  η  παρούσα  σύμβαση,  ύστερα  από  απόφαση  της 
αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά, που 
θα προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση,  
την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στα 
Ιωάννινα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 
τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που 
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 93321/7075/29-10-2012 διακήρυξη και την 
έγγραφη προσφορά του αναδόχου.

Για  επιβεβαίωση  των  ανωτέρω  συντάχθηκε  η  σύμβαση  αυτή,  η  οποία,  αφού  αναγνώστηκε, 
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δύο όμοια πρωτότυπα.

Οι συμβαλλόμενοι
Για την Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου Για τον χορηγητή

Ο Περιφερειάρχης Ο εκπρόσωπος

Αλέξανδρος Καχριμάνης                                                                               
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