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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ιωάννινα 12 Σεπτεµβρίου 2011 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                            Αρ. Πρωτ.: οικ. 63470/4619 

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.: Α. Μαυριά – Ι. Τσεπέλης 
Τηλ.-Fax: 2651 0 87232 

 

Θέµα: “ Ανοιχτός διαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών”  

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 Έχοντας υπόψη: 
1/ Το άρθρο 41 της αριθµ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/1993) «Ενιαίος Κώδικας Προµηθειών Οργανισµών 

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

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων”. 
5/ Το Π.∆. 118/07, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/07). 
6/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97, «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
7/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/21010, «∆ικαστική 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). 

8/ Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.∆. 346/98 (Α’ 230), περί 
«προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 της Ε.Ε.». 
 9/ 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). 

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

11/ 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.∆. 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 ∆ηµοσίου 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. 

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

13/ 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 
του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

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

15/ Τις διατάξεις του Π.∆. 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. 

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

ΑΔΑ: 4Α8Φ7Λ9-ΕΨ9



 

 

2 

17/ 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

18/ Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 
19/ Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και των Ν.Π.∆.∆. του Ν. 

Ιωαννίνων. 
20/ Σχετικές Αποφάσεις (Πρακτικά 17/440/30-06-2011 & 20/539/19-07-2011) της Οικονοµικής 

Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων και συγκρότησης της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και έγκρισης των όρων της διακήρυξης του παραπάνω 
διαγωνισµού, αντίστοιχα. 

 
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 01-01-2012 µέχρι την 31-12-2012, ενδεικτικού συνολικού 
πρoϋπoλoγισµoύ 970.976,00 €, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 

 
                             ΕΙ∆Η     ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
• Καύσιµα κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο)                            160.760 Λίτρα 
• Πετρέλαιο θέρµανσης                                                                 793.300 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 
∆/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 ∆ιαγωνισµός 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 και τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο. 

 
1. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τµήµα Προµηθειών (Γραφείο 232) 

24 Οκτωβρίου 2011 ∆ευτέρα 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 24ης Οκτωβρίου 2011. 
 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 21 
Οκτωβρίου 2011. 

 Οι διαγωvιζόµεvoι θα µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη στo Γραφείo του Τµήµατος 
Πρoµηθειώv, αριθ. 232 (Τηλ.: 2651 0 - 87232) του ∆ιοικητηρίου (Α΄ όροφος) 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. 
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 ∆ιευκριvίσεις 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 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού (µε τα συνηµµένα Παραρτήµατα). 
β) Σχέδιο σύµβασης. 
 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται σε δύo (2) αvτίγραφα και 
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 ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
 ∆/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 ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ 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 (η οποία θα 
υποβληθεί σε δυο αντίγραφα) προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό έκπτωση αριθµητικώς 
και ολογράφως. 
 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 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.∆. 118/07). 
 Ο πρoσφέρωv, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 
παρ. 2 περ. α του Π.∆. 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. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα είδη των καυσίµων που θα χρειασθούν για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.∆.∆. του Ν. 
Ιωαννίνων, είναι τα εξής: 

• Βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου (πρώην Super) 
• Βενζίνη Αµόλυβδη (απλή & Super) 
• Πετρέλαιο κίνησης 
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• 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 ∆ιυλιστηρίων. 

 
4. ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, από 01-01-2012 
µέχρι την 31-12-2012, 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.∆.∆. 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 αιτίας 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. 

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. 

 
5. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 

 Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση τη προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής του είδους, στον 
προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

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 ∆/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 ∆ελτίο µέσης λιανικής τιµής θα κοινοποιείται, από το Τµήµα Εµπορίου & 
Τουρισµού της ∆/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 Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου διατηρεί το δικαίωµα να 
κατακυρώσει τον διαγωνισµό σε προµηθευτή µε χαµηλότερο ποσοστό έκπτωσης (για τα καύσιµα 
κίνησης), µόνο στην περίπτωση που η σχέση της απόστασης από το ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το πρατήριο είναι συµφέρουσα. 

 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωµή των δικαιούχων θα γίνεται από πιστώσεις 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 ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. 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. 
 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µιας 
αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εκ ποσοστού 5%, 
επί της προϋπολογισθείσης αξίας του είδους. 
 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 (31-12-2011), πλέον δύο (2) µήνες, ήτοι 28-02-2013. 
 Κατά τα λοιπά, για τις Εγγυήσεις, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

 
9. 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.∆. 118/07, περί “κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου. 
 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες, από το Π.∆. 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.∆/τος 774/1980, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 
278 του Ν. 3852/2010 και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 

 
10. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

11. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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. 
 

12. 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. 
 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν προσφορές για µέρος ή για 
το σύνολο των κατηγοριών πετρελαιοειδών, καταθέτοντας και την αντίστοιχη εγγυητική 
συµµετοχής, ωστόσο οι προσφορές θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένες και να περιλαµβάνουν 
το σύνολο των περιγραφόµενων, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, υπηρεσιών, κατά κατηγορία 
πετρελαιοειδών. 
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 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. 
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.). 
Περίληψη της παρούσης να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες : 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Φ.Ε.Κ.), 
■ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ των Αθηνών, 
■ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ των Ιωαννίνων, 
■ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ των Ιωαννίνων και 
■ 7 ΜΕΡΕΣ (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. 
 

 ☻Σηµείωση : Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη 
πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr . 

 
 

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/ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 
Ξενίας 16 και Έβρου Αθήνα 115 28 
4/ Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 7 Αθήνα 106 31 
5/ ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο 
Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82 
6/ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 18 Αθήνα 106 71 
7/ Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα 105 62 
8/ Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων 
Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57 
9/ Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤ/ΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κ. Λουκάρεως – Λόφος Περιβλέπτου 
Ιωάννινα 453 32 
10/ «ΖΩΣΙΜΑΙΑ» ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Μ. Μπότσαρη & Ε. Βενιζέλου 
Ιωάννινα 454 44 

 
 

11/ Ο.Α.Ε.Ε. – ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Μετσόβου 5 – Ιωάννινα 452 21 
12/ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων 451 10 
13/ Οργανισµός Εργατ. Εστίας 
Περιφερειακό Γραφείο Ιωαννίνων 
Τσακάλωφ 10 Τ.Κ. 453 33 - Ιωάννινα 
14/ Γαλακτοκοµική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 
(∆ΗΜΗΤΡΑ Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) 
Εθνικής Αντιστάσεως 3 Τ.Κ. 452 21 
Κατσικάς – Ιωάννινα 
15/ Ο.Α.Ε.∆. - Περιφ. ∆/νση Ηπείρου 
3ο χλµ. Ιωαννίνων – Αθηνών 
Τ.Κ. 450 02 Ιωάννινα 
16/ Ε.Α.Ν.Κ.Ιωαννίνων 
8ης Μεραρχίας 24 Τ.Κ. 454 45 - Ιωάννινα 
17/ Ι.Κ.Α. ΠΕΡΙΦ. ΥΠΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Π. Μελά 34 – Ιωάννινα 454 44 
18/ Αποκεντρ. ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 
Β. Ηπείρου 20 – 454 45 Ιωάννινα 
19/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                  
Υπ΄ όψη Κου Κολόκα Παντελή 
5ο Χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων (Αµφιθέα)                       
Τ.Κ. 455 00 Ιωάννινα 
Τηλ.:2651081248
 

                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

                                                                                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 63470/4619/12-09-2011 

                                                      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

    

    

 Έκπτωση επί της µέσης διαµορφούµενης λιανικής τιµής 

Α/
Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

  
(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική τιµή 

0,92) 
(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική τιµή 

1,50) 

1 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 100.000 92.000,00 150.000 225.000,00 

2 
" ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.100 5.612,00 1.900 2.850,00 

3 
Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 6.200 5.704,00   

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 40.000 36.800,00 2.360 3.540,00 

5 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.000 46.000,00 1.500 2.250,00 

6 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31.000 28.520,00 ▬ ▬ 

7 
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ∆ΗΜΗΤΡΑ – 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 65.000 59.800,00 5.000 7.500,00 

8 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 230.000,00 ▬ ▬ 

9 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 85.000 78.200,00 ▬ ▬ 

10 Ε.Α.Ν.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 160.000 147.200,00 ▬ ▬ 

 ΣΥΝΟΛΟ 793.300793.300793.300793.300    729.836,00729.836,00729.836,00729.836,00 160.760160.760160.760160.760    241.140,00241.140,00241.140,00241.140,00    

    

    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ):  970.976,970.976,970.976,970.976,00 00 00 00     

  

 
 
 
 
 

                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

    

    

  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 63470/4619 
12-09-2011 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Π.∆ 118/2007 του Κ.Π.∆. (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.∆. 118/2007. 
Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 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.∆. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από 
τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 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.∆. 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.∆. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατάσταση. 
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 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 ∆ικαιολογητικών να 
υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω απαιτουµένων δικαιολογητικών, και τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργου ή προµηθειών 
του ∆ηµοσίου 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 ∆ικαιολογητικών : 

(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. 
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(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 ∆ικαιολογητικών. 

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.∆. 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.∆. 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. 
∆/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 
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έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου 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 ∆ιοικητικού 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.∆. 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 
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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 
 
 
 
        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

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

 

 

Σ Υ Μ Β Α ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 

 
Στα Iωάννινα σήµερα την     η του µηνός                  2011, 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.∆. 118/07, "Περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα 
και Ν.Π.∆.∆.", του άρθρου 13 του Νόµου 2503/97 κ.λπ. και αφ΄ ετέρου, ο                   , κάτοικος                         
,                              εκπρόσωπος της                                    , συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής : 

Στις 24-10-2011 διενεργήθηκε ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές, µε 
βάση τους όρους της υπ΄αριθ. 63470/4619/12-09-2011 ∆ιακήρυξης, για την ανάδειξη χορηγητών 
πετρελαιοειδών, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων του 
λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2012 µέχρι την 31-12-2012 και 
κατακυρώθηκε στο όνοµα της παραπάνω εταιρείας, σε ότι αφορά την κατηγορία πετρελαιοειδών 
………………………………….., µε την υπ΄αριθ.    /    /   -   -2010 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.∆.∆., τα είδη που θα ζητούνται, σύµφωνα µε τους 
αναλυτικούς όρους της υπ΄ αριθ. 63470/4619/12-09-2011 ∆ιακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και µε τους ακόλουθους ειδικούς όρους : 

 
Άρθρο 1ο - 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. 

 
Άρθρο 2ο - Ποιότητα 

Η ποιότητα των διαφόρων καυσίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ποιοτικές προδιαγραφές 
των Κρατικών διυλιστηρίων και του Γ.Χ. του Κράτους. 

 
Άρθρο 3ο - Τόπος και τρόπος παραδόσεως 

 Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις (πρατήρια) του προµηθευτή, 
αν πρόκειται για καύσιµα κίνησης των αυτοκινήτων των Ν.Π.∆.∆. και ιδρυµάτων ή στις εγκαταστάσεις 
των υπηρεσιών, αν πρόκειται για καύσιµα θέρµανσης και καύσιµα κίνησης για θέρµανση. 

 
Άρθρο 4ο - 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 : 

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 5ο - 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. 

 
Άρθρο 6ο - Τρόπος 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 
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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 ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Άρθρο 7ο - 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.∆.∆. 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 8ο - 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 
Νοµάρχη, οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

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 9ο - ∆ιάρκεια της συµβάσεως 

Η διάρκεια της συµβάσεως αυτής, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2012 µέχρι την 31-12-
2012 και µπορεί να παραταθεί, για δίµηνο χρονικό διάστηµα, µε µονοµερή έγγραφη απόφαση του 
Νοµάρχη, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισµού. 
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. 
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. 

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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