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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 6/2012 

Προκήρυξη Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη  
προµηθευτών υγρών καυσίµων για τις ανάγκες : 

1. των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, καθώς 
και  

2. των Συνοριακών Σταθµών (Κακαβιάς, Μέρτζανης, Μαυροµατίου, Νίκης και 
Κρυσταλλοπηγής) 

3. των Αστυνοµικών Αρχών  (Πρέβεζας και Φλώρινας) 
4. των Πυροσβεστικών Αρχών (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Γρεβενών, 

Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) 
5. των Λιµενικών Αρχών (Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) 
6. των Κρατικών Αερολιµένων ( Ιωαννίνων και Κοζάνης) 

χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 
2012. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

  

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97)  «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας». 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ19/Α/1995) – άρθρα 1 έως 5 -   «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007)  «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)». 

6. Το Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί κρατικών προµηθειών 
προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο».  

7. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995)  -άρθρα 79 έως 85 -  «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
κ.λπ.». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

10. Την µε αριθµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη «ρύθµιση του τρόπου είσπραξης 
και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από µισθώµατα που 
προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς». 

11. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4038/02-02-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

13. Τις διατάξεις του Νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπου». 

14. Την µε αριθµό 4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 412/Β/2012) «περί 
καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

15. Την µε αρ. πρωτ. Π1/4240/14-01-2010 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

16. Tις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

17. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

18. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις και τις ανάγκες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής 
Μακεδονίας για το οικονοµικό έτος 2012. 

19. Τις µε αριθµ.10112/2642/23-02-2012, 10106/2638/23-02-2012, 10111/2641/23-02-2012, 
10104/2637/23-02-2012, 10107/2639/23-02-2012 και 10101/2636/23-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης 
δέσµευσης υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

20. Τις µε αριθµ.9457/544/21-02-2012, 9625/586/22-02-2012, 9618/585/22-02-2012 και 9458/545/21-
02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
Άρτας. 

21. Τις µε αριθµ.496/9442/21-02-2012, 503/9473/21-02-2012, 494/9439/21-02-2012 και 499/9465/21-
02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας. 

22. Τις µε αριθµ.10126/362/23-02-2012, 10147/366/23-02-2012 και 10128/363/23-02-2012 Αποφάσεις 
Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Πρέβεζας. 

23. Τις µε αριθµ. 12086/179/13-03-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος 
∆ιοικητικού Οικονοµικού Γρεβενών. 

24. Τις µε αριθµ. 6259/148/09-02-2012, 5374/115/09-02-2012 και 6268/150/09-02-2012 Αποφάσεις 
Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Καστοριάς. 

25. Τις µε αριθµ. 8386/1050/21-02-2012, 8399/1056/21-02-2012, 8287/1037/21-02-2012, 
8403/1058/21-02-2012 και 8279/1034/21-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης 
του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Κοζάνης. 
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26. Τις µε αριθµ. 12062/472/13-03-2012, 12064/473/13-03-2012 και 12036/470/13-03-2012 Αποφάσεις 
Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Φλώρινας. 

27. Τις µε αριθµ. 8055/1/12/1533/16-01-2012 και 8055/1/12/1647/16-01-2012 Αποφάσεις Ανάληψης  
του 3ου Τµ./∆-νσης Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. 

28. Τις µε αριθµ. 12279/28-02-2012 και 12265/28-02-2012  Αποφάσεις Ανάληψης του 3ου Τµ./∆-νσης 
Οικονοµικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. 

29. Τις µε αριθµ. 10533/06-02-2012 και 10534/06-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης της ∆/νσης 
Οικονοµικών – Συντονισµού και Παρακολούθησης Συγχρ. Προγραµµάτων του Αρχηγείου Λιµενικού 
Σώµατος. 

30. Τις µε αριθµ. ∆11/Α/1053/23-01-2012, ∆11/Α/1054/23-01-2012, ∆11/Α/1746/03-02-2012 και 
∆11/Α/3702/08-03-2012  του Α΄ Τµήµατος της ∆/νσης ∆11 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

31. Τις µε αριθµ 13253/3420/09-03-2012 και 13254/3421/09-03-2012 Αποφάσεις έγκρισης ∆απάνης της 
Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τη διάθεση του ποσού των 194.656,00 € για την 
προµήθεια καυσίµων  των Συνοριακών Σταθµών χωρικής µας αρµοδιότητας, κατά το έτος 2012, από 
τα έσοδα του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998). 

32. Την µε αριθµ. πρωτ. 7807/2151/10-02-2012 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

33. Την µε αριθµ. πρωτ. 7806/2150/10-02-2012 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & 
προσφυγών για τη διεξαγωγή διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας. 

34. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ή 
προµηθευτών υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και των  Συνοριακών Σταθµών, των Αστυνοµικών Αρχών 
Πρέβεζας και Φλώρινας, των Πυροσβεστικών Αρχών, των Λιµενικών Αρχών και των Κρατικών 
Αερολιµένων Ιωαννίνων και Κοζάνης, χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -
∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012. 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε  

1. ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την 
ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, 
βενζίνης SUPER και αµόλυβδης) συνολικού προϋπολογισµού οκτακοσίων εξήντα τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (863.913,12 €), για το 
έτος 2012 για τις ανάγκες: 

• Των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής 
Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισµού τριακοσίων έντεκα χιλιάδων εκατό 
τριών ευρώ (311.103,00 €), συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.,  τα οποία 
θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας [Φορέας 993-24 Ε.Φ.071, 072, 073 - Κωδικός 
Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ)  1511 και 1512]. 

• Των Συνοριακών Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισµού εκατόν ενενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (194.656,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από τα έσοδα  της 
παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).  

• Των αστυνοµικών αρχών  Πρέβεζας και Φλώρινας συνολικού προϋπολογισµού 
εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (137.000,00 €), 
συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από πιστώσεις του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας. [Φορέας 43 
– Ε.Φ. 110 - Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ) 1511]. 
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• Των πυροσβεστικών αρχών της χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισµού ογδόντα 
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών 
(88.774,12 €), συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α, τα οποία θα διατεθούν 
από πιστώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώµατος. [Φορέας 43- Ε.Φ. 120 - Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ)  1511]. 

• Των λιµενικών αρχών της χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισµού εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, δεδοµένου ότι η χρήση καυσίµων των πλωτών 
µέσων του Λιµενικού Σώµατος σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία απαλλάσσεται 
από Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 /ΦΕΚ 248 τ.Α’ «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας»), τα οποία θα διατεθούν από πιστώσεις του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη – Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος  [Φορέας 43 – Ε.Φ. 140 - Κωδικός 
Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ)  1511]. 

• Του κρατικού αερολιµένα Κοζάνης «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» συνολικού προϋπολογισµού 
έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (11.880,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από το Υπουργείο 
Μεταφορών και ∆ικτύων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. [Φορέας 39 – Ε.Φ. 
120 - Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ) 1511 και 1512]. 

• Του κρατικού αερολιµένα Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισµού είκοσι 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500 €), συµπεριλαµβανοµένου  του 
 Φ.Π.Α., τα οποία θα διατεθούν από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. [Φορέας 39 – Ε.Φ. 120 - Κωδικός 
Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ) 1511 και 1512]. 

2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέµονται, ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νοµό), ανά φορέα και ανά 
είδος καυσίµου  σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

 

3. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.∆. 
118/2007) για µία, για περισσότερες ή για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σε 
κάθε περίπτωση οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά 
όλα τα είδη των προς προµήθεια καυσίµων, όπως επίσης και όλες τις ενδιαφερόµενες 
Υπηρεσίες για κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την οποία γίνεται η προσφορά. Ο συνολικός 
Προϋπολογισµός όλων των ενδιαφεροµένων Υπηρεσιών που διαµορφώνεται ανα 
Περιφερειακή Ενότητα αναλύεται ως εξής: 
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
LRP 

(SUPER) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  
(µε ΦΠΑ) 

ΑΡΤΑΣ 6.601 1.058 11.961 - 29.283,79 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23.133 71.050 11.155 1.102 128.909,10 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 135.715 19.171 33.963 5.417 232.604,71 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.913 2.500 30.731 - 60.339,80 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ - 6.698 14.636 1.173 37.913,00 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6.686 8.438 8.759 2.473 39.475,28 

ΚΟΖΑΝΗΣ 19.266 4.122 17.073 2.736 65.827,44 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 177.057 51.536 26.704 2.175 269.560,00 

ΣΥΝΟΛΑ 376.371 164.573 154.982 15.076  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (µε ΦΠΑ) 863.913,12 

 
 

4. Οι ποσότητες κατά είδος, µπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν 
συνάρτηση της συνολικής προεκτιµόµενης αξίας που δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

5. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή, ήτοι το µεγαλύτερο  ποσοστό 
παρεχόµενης έκπτωσης επί των µέσων τιµών των καυσίµων, σύµφωνα µε τα εβδοµαδιαία 
δελτία που εκδίδονται από τα Τµήµατα Εµπορίου και Τουρισµού των Περιφερειών Ηπείρου 
και ∆υτικής Μακεδονίας. Προµηθευτής θα ανακηρυχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το 
συνολικά µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (άθροισµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης). 

6. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε µέρος και όχι στο σύνολο των υγρών 
καυσίµων δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

7. Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις        
08-05-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών και 
∆ιαχείρισης Υλικού, Βορείου Ηπείρου 20 (ισόγειο) στα Ιωάννινα [Βάσει των διατάξεων των 
παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/2007)]. 

8. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 23 -03-2012, ηµέρα Παρασκευή. 
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9. Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δηµοσίευση στο φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ∆ιακηρύξεων και ∆ηµοσίων Συµβάσεων): 21 -
03-2012, ηµέρα Τετάρτη. 

10. Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δηµοσίευση στον ελληνικό 
ηµερήσιο τύπο: 21-03-2012, ηµέρα Τετάρτη. 

11. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των διαγωνισµών. 

12. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται  µέχρι την Τρίτη 08-05-2012 και ώρα 
10.00 π.µ.  Όταν οι  προσφορές αποστέλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει 
να περιέρχονται στην υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρας δηλ. µέχρι την ∆ευτέρα 07-05-2012 και ώρα 
15.00 µ.µ. και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται ή 
αποστέλλονται µετά τις παραπάνω προθεσµίες, θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. 

13. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά 
ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί  και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Στο διαγωνισµό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν 
έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους. 

14. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού (δηλαδή µέχρι 08-09-2012). Τα 
ποσοστά εκπτώσεων δεσµεύουν τον προµηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

15. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη 
και τα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος της, θα εφαρµόζονται οι 
κείµενες περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα ∆ιατάξεις. 

16. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τα έντυπα και τους όρους της διακήρυξης παρέχονται 
από την υπηρεσία µας στα τηλέφωνα: 2651360338 (κ. Ντάγιου),  2651360339 (κ. 
Θεοδόση), 2651360319 (κ. Προβατάρη) καθώς και απ’ όλα τα Τµήµατα ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Άρτας, 
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας).  

17. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγµα σύµβασης αναπόσπαστα 
της παρούσας. 

 

Συνηµµένα  
    1. Πίνακες κατανοµής 
    2. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης                                                     

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας 
 

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 
 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος 
- Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος  
- Αστυνοµικές Αρχές Πρέβεζας και Φλώρινας 
- Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
      Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας 
- Λιµενικές Αρχές Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 
 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
- Κρατικοί Αερολιµένες Ιωαννίνων και Κοζάνης 
 

5. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

6. ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

              Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,  
              Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών 
2. Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ Π.Ε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ Π.Ε. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ µε 

ΦΠΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 23.240,00 

ΑΡΤΑΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

• Π.Υ. ΑΡΤΑΣ 
6.043,79 

29.283,79 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 14.175,00 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
• ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

19.088,00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Π.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
• Π.Υ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

10.646,10 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Λ.Α. Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

85.000,00 

128.909,10 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 130.000,00 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
• ΚΑΚΑΒΙΑΣ  
• ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 

58.208,00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• ∆.Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
• 5Η ΕΜΑΚ 
• Π.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

23.896,71 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20.500,00 

232.604,71 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 14.025,00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Π.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
• Π.Υ. ΠΑΡΓΑΣ 
• Π.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

6.314,80 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Α.Τ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 
• Α.Τ. ΠΑΡΓΑΣ 

25.000,00 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Λ.Α. Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

15.000,00 

60.339,80 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 20.913,00 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

• Π.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
17.000,00 

37.913,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 24.425,00 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Π.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

15.050,28 
39.475,28 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 47.025,00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Π.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΟΣ 

6.922,44 ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.880,00 

65.827,44 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 37.300,00 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
• ΝΙΚΗΣ 
• ΚΡΥΣΤΟΛΛΟΠΗΓΗΣ 

117.360,00 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Π.Υ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

2.900,00 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
112.000,00 

269.560,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ 863.913,12 

 
 
Σηµείωση: η χρήση καυσίµων των πλωτών µέσων του Λιµενικού Σώµατος σύµφωνα µε τη 
κείµενη νοµοθεσία απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 /ΦΕΚ 248 τ.Α’ «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 

 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ



 -  - 11 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ LRP 
(SUPER) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

(όπου υπάρχουν 
υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης) 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ  

(µε ΦΠΑ) 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ  
(µε ΦΠΑ) 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ 

( µε ΦΠΑ) 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ 
( µε ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  
(µε ΦΠΑ) 

ΑΡΤΑΣ 6.601 6.700,00 1.058 1.654,00 8.506 14.886,00 _  _ 23.240,00 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.433 4.500,00 _ _ 5.596 9.675,00 _ _ 14.175,00 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 61.825 63.000,00 17.235 26.800,00 19.683 33.500,00 3.712 6.700,00 130.000,00 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.913 8.000,00 _ _ 3.499 6.025,00 _ _ 14.025,00 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ - - 6.698 10.456,50 4.827 8.365,20 1173 2.091,30 20.913,00 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6.686 6.800,00 3.411 5.287,50 4.574 7.931,25 2.473 4.406,25 24.425,00 

ΚΟΖΑΝΗΣ 18.618 18.600,00 2.382 3.695,25 11.508 19.897,50 2.736 4.832,25 47.025,00 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24.257 24.500,00 744 1.152,00 4.675 8.064,00 2.060 3.584,00 37.300,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  (µε ΦΠΑ) 311.103,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ 

( µε ΦΠΑ) 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ  
(µε ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
( µε ΦΠΑ) 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 
18.500 18.700,00 250 388,00 19.088,00 

ΚΑΚΑΒΙΑΣ 
43.200 44.000,00 400 620,00 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 13.000 13.200,00 250 388,00 

58.208,00 

ΝΙΚΗΣ 
38.100 38.500,00 600 930,00 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

76.200 77.000,00 600 930,00 
117.360,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ µε ΦΠΑ 194.656,00 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

(ΝΟΜΟΣ) 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ µε 

ΦΠΑ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ µε 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ µε 

ΦΠΑ 
Α.Τ. 

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ _ _ 10.450 18.000,00 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Α.Τ.  
ΠΑΡΓΑΣ _ _ 4.065 7.000,00 

25.000,00 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

49.592 76.720,00 20.464 35.280,00 112.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ µε ΦΠΑ 137.000,00 

 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ LRP 
(SUPER) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ µε 
ΦΠΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ µε 

ΦΠΑ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ µε 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ µε ΦΠΑ 

ΑΡΤΑΣ Π.Υ. ΑΡΤΑΣ _ 
_ 

3.455 6.043.79 
_ _ 

6.043,79 

Π.Υ. 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

_ _ 
5.029 8.696.10 

_ _ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Π.Υ. ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
_ _ _ _ 

1.102 1.950,00 
10.646,10 

∆.Π.Υ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

_ _ 
11.181 19.029,94 603 1.089,29 

5Η ΕΜΑΚ _ _ 2.012 3.425,89 _ _ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ _ _ 206 351,59 _ _ 

23.896,71 

Π.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
_ _ 

987 1.699,86 
_ _ 

Π.Υ. ΠΑΡΓΑΣ 
_ _ 

867 1.493,20 
_ _ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Π.Υ. 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

_ _ 
1.813 3.121,74 

_ _ 

6.314,80 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
_ _ 

9.809 17.000,00 
_ _ 

17.000,00 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5.027 7.792,05 4.185 7.258,23 
_ _ 

15.050,28 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
Π.Υ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΟΣ 

_ _ 
4.004 6.922,44 

_ _ 
6.922,44 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Υ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
_ _ 

1.565 2.700,00 115 200,00 2.900,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ µε ΦΠΑ 88.774,12 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

( χωρίς ΦΠΑ) 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Λ.Α.                     
Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 70.800 84.300,00 530 700,00 85.000,00 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ.Α. 
Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.500 3.050,00 9.050 11.950,00 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ( χωρίς ΦΠΑ) 100.000,00 

 
Σηµείωση: η χρήση καυσίµων των πλωτών µέσων του Λιµενικού Σώµατος σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. (Ν. 
2859/2000 /ΦΕΚ 248 τ.Α’ «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ  
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΝΟΜΟΣ) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ 
(µε ΦΠΑ) 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ  

(µε ΦΠΑ) 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ  
( µε ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ (µε ΦΠΑ) 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

16.700 17.000,00 1.286 2.000,00 881 1.500,00 20.500,00 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» 

648 6.480,00 1.740 2.700,00 1.561 2.700,00 11.880,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (µε ΦΠΑ) 32.380,00 

 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ



 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

                                                                                                
 - 1 - 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ                                                            

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 6/2012 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Προκήρυξη Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή µειοδοτικού διαγωνισµού, για 
την ανάδειξη  προµηθευτών υγρών    καυσίµων για τις ανάγκες : 

1. των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, καθώς και  

2. των Συνοριακών Σταθµών (Κακαβιάς, Μέρτζανης, Μαυροµατίου, 
Νίκης και Κρυσταλλοπηγής) 

3. των Αστυνοµικών Αρχών  (Πρέβεζας και Φλώρινας) 

4. των Πυροσβεστικών Αρχών (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 
Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) 

5. των Λιµενικών Αρχών (Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) 

6. των Κρατικών Αερολιµένων ( Ιωαννίνων και Κοζάνης) 

χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής 
Μακεδονίας, για το έτος 2012. 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ



 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ                                                            

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν επί αποδείξει µέχρι την Τρίτη 08-05-2012 και ώρα 10.00 π.µ. 
στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (Βορείου 
Ηπείρου 20 – ισόγειο – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ), υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ. Όταν οι  προσφορές αποστέλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να 
περιέρχονται στην υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού ηµέρας δηλ. µέχρι την ∆ευτέρα 07-05-2012 και ώρα 15.00 µ.µ. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 

����    Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
����    Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας µας: 
          “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
          ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
          ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
          Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ” 
����    Ο αριθµός διακήρυξης : 6/2012 
����    Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : 08-05-2012 
����    Τα στοιχεία του αποστολέα  
����    Η ένδειξη:  “ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”  

    

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία ως εξής: 

1. Αναλυτική κατάσταση των προσφορών σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος Ι. 

2. ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή των προσφορών 

Α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών» µε τα  παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν (πρωτότυπα-
αντίγραφα) : 

1. Εγγύηση συµµετοχής (για κάθε προσφορά /ανά περιφερειακή ενότητα) στο 
διαγωνισµό (Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV-1), ποσού ίσου µε το 5% επί της συνολικής  
προϋπολογισθείσας αξίας*,  η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση προσφοράς σε περισσότερες από 
µία Περιφερειακές Ενότητες, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που αντιστοιχούν 
σε αυτές, µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία συνολική, είτε µε άθροισµα 
περισσότερων εγγυητικών επιστολών του υποψήφιου αναδόχου.  

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που 
αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και του υποδείγµατος του 
Παραρτήµατος ΙV-1, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προσφοράς, η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης 
Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται 
στους συµµετέχοντες µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία οριστικής 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

* Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή 
ενότητα για την οποία γίνεται η προσφορά. 

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
 (5% επί της προϋπ. αξίας) 

 

ΑΡΤΑΣ 1.464,19 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6.445,46 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.630,24 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.016,99 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.895,65 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.973,76 

ΚΟΖΑΝΗΣ 3.291,37 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 13.478,00 

ΣΥΝΟΛΟ 43.195,66 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην 
οποία θα πρέπει: 

α) να αναγράφονται  τα στοιχεία του διαγωνισµού,  

β) να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς τους οι προµηθευτές  

•••• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. 

•••• δεν τελούν  σε πτώχευση και διαδικασία  κήρυξης πτώχευσης.  
•••• είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

•••• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο.  

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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•••• ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης. 

γ) να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται  µετά την αξιολόγηση  των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού. 

Σηµείωση: Η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει (επί ποινή 
απορρίψεως) να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία της κατάθεσης της προσφοράς στην 
υπηρεσία µας. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί ταχυδροµικώς ή µέσω 
courier η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία παράδοσης του φακέλου της προσφοράς στο ταχυδροµείο ή την 
εταιρεία courier. 

3. Παραστατικά εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν  στο 
διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ, του Π.∆ 118/2007) . 

 

4. Ιδιωτικό Συµφωνητικό για τις ενώσεις προµηθευτών, στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή 
της σύστασης και συµµετοχής στην Ένωση καθώς και ο τυχόν νόµιµος εκπρόσωπος αυτής και 
ο αναπληρωτής του. Στο ίδιο έγγραφο θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

Επισηµαίνεται ότι :  

� Οι ενώσεις προµηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.  

� Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

� Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

� Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 
τους ίδιους όρους. 

� Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 

  

Β) Χωριστός  σφραγισµένος φάκελος για την τεχνική προσφορά, στον οποίο θα 
αναγράφονται τα εξής: 

���� Η λέξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
���� Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: 

“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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        ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
        ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
        Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ” 
���� Ο αριθµός διακήρυξης : 6/2012 
���� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : 08-05-2012 
���� Τα στοιχεία του αποστολέα. 
���� Η Περιφερειακή Ενότητα για την οποία γίνεται η προσφορά. 

Μέσα στο  φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα τα 
αναγραφόµενα στο παράρτηµα ΙΙ  δικαιολογητικά. 

 

 Γ) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος για την οικονοµική προσφορά, στον οποίο θα  
αναγράφονται τα εξής: 

���� Η λέξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
���� Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: 

“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
          ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
          ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
          Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ” 
���� Ο αριθµός διακήρυξης (6/2012) 
���� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού: 08-05-2012 
���� Τα στοιχεία του αποστολέα 
���� Η Περιφερειακή Ενότητα για την οποία γίνεται η προσφορά 

Μέσα στο  φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο  αντίγραφα (επί ποινή 
απορρίψεως) η οικονοµική  προσφορά– παράρτηµα ΙΙΙ . 

Στην περίπτωση προσφοράς σε περισσότερες της µίας Περιφερειακές Ενότητες ο φάκελος 
θα περιέχει σφραγισµένους υποφακέλους, ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια. 

Οι προσφορές πρωτοκολλούνται από την αρµόδια υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και 
παραλαµβάνονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισµών αµέσως πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται µε την παρούσα 
διακήρυξη. Προσφορές που έχουν αποσταλεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, παραδίνονται στην αρµόδια 
επιτροπή πριν από την εκπνοή της προθεσµίας  και αποσφραγίζονται µαζί µε τις υπόλοιπες µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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1. Αριθµείται, µονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
2. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς (ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σ’ αυτό το στάδιο, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την επιτροπή). 

3. Σφραγίζονται και µονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 

4. Καταχωρούνται  οι προµηθευτές και τα δικαιολογητικά τους  σε κατάσταση,  η οποία 
υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή.  

5. Οι αποδεκτές οικονοµικές προσφορές  (που πληρούν και τις τεχνικές 
προδιαγραφές), προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης ενώ αυτές που  κρίνονται   
ως µη  αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για  την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών επισηµαίνονται τα εξής: 

� Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 
� Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχουν,  θα πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες  από τον προσφέροντα και να µονογράφονται κατά 
τον έλεγχο και από την επιτροπή. 

� Κάθε προσφορά ασαφής, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται και η λήξη της: 08-09-2012. 

� Γίνεται η κατακύρωση υπέρ του προµηθευτή µε το µεγαλύτερο ποσοστό παρεχόµενης 
έκπτωσης. 

� Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
� Οι συµµετέχοντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

διακήρυξης. 
� Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. 
� Σε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι οι προσφερόµενες τιµές είναι 

αρκετά χαµηλές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αµφιβολίες για την αξιοπιστία τους, 
µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, για την αιτιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσµα στον 
προσφέροντα υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

 Ο προµηθευτής  υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
(άρθρο 6 του Κ.Π.∆. 118/2007), να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής 
δικαιολογητικά: 
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∆ικαιολογητικά που απαιτούνται µετά την αξιολόγηση των προσφορών  

Α)  Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το 
οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και 
δόλια χρεοκοπία.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου από την 
κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικά αρµόδιων  αρχών  από τα οποία να προκύπτουν ότι  α)είναι ασφαλιστικά 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο 
των ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχοµένως απασχολούν  (κύριας και 
επικουρικής)  και β) είναι φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις , 
κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της απόφασης. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σ’ 
αυτό, το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σ’ αυτό  µέχρι την επίδοση της κοινοποίησης.  

  

Β) Οι  αλλοδαποί : 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους , έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, 
από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα 
του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη 
κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενηµερότητας . 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους µε το οποίο θα 
πιστοποιείται  ότι ήταν εγγεγραµµένοι  στο οικείο επιµελητήριο  ή σε άλλες επαγγελµατικές 
οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού   και ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι σ’ αυτό  µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης.  

  

 Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα    κατά περίπτωση  (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά. 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών ( Εφετείο για τις Α.Ε. ,Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε.  και Ε.Ε. 

κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν  ότι δεν τελούν υπό κοινή ή  ειδική εκκαθάριση ή 
διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 
αµετάκλητα για  κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. 
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∆) Οι συνεταιρισµοί  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 
60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια 
χρεοκοπία  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την 
κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.  

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

  

Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση . 

 

Άλλα δικαιολογητικά 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισµένο φάκελο 
και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

• Αντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων  
• Αντίγραφο άδειας  διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων 

 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε 
αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η µη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή 
από το διαγωνισµό. 

Όταν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση στην 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ’ εξής. 
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στο τελικό στάδιο, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση  στον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές) η 
οποία περιλαµβάνει το προς προµήθεια είδος, το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, τη 
συµφωνία κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης, το σχέδιο της σύµβασης (Παράρτηµα V) και 
την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής (ή οι προµηθευτές) , υποχρεούται δέκα µέρες µετά την κοινοποίησή  της να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης,  προσκοµίζοντας ταυτόχρονα και την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου µε το 10% επί της συµβατικής αξίας* χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του  
Παραρτήµατος ΙV-2), η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν το 
δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και του υποδείγµατος του 
Παραρτήµατος V , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

* Ως συµβατική αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή ενότητα 
για την οποία γίνεται η προσφορά. 

Εάν ο προµηθευτής (ή οι προµηθευτές) δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 
34 του Π.∆ 118/2007. 

 Η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα από την υπογραφή της. Σε περίπτωση αθετήσεως 
οποιουδήποτε όρου της Συµβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρµόζονται οι κείµενες περί προµηθειών 
∆ηµοσίου Τοµέα ∆ιατάξεις. 

 Η ισχύς της συµβάσεως  που θα συναφθεί θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει την 31-12-
2012.  

Η χρονική διάρκεια της συµβάσεως  αυτής µπορεί να παραταθεί  µονοµερώς µέχρι την 
υπογραφή της σύµβασης του επόµενου έτους, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το 
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη 
διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί από τη Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- 
∆υτικής Μακεδονίας, για λογαριασµό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας και τον αναδειχθέντα προµηθευτή. Οι ενδιαφερόµενες για την προµήθεια 
Υπηρεσίες υποχρεούνται να προµηθεύονται καύσιµα από το µειοδότη του διαγωνισµού. 

Είδος - Ποσότητα 

Οι ποσότητες: α) πετρελαίου κίνησης β) πετρελαίου θέρµανσης γ) βενζίνης (σούπερ και αµόλυβδης) 
θα καθορίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας. 

Οι ποσότητες κατά είδος, µπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν 
συνάρτηση της συνολικής προεκτιµόµενης αξίας που δεν µπορεί να µεταβληθεί 
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 Ποιότητα 

Η  ποιότητα των υπό προµήθεια υγρών καυσίµων θα είναι  σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 
τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων. 

 Προσφερόµενη τιµή 

Το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται επί της µέσης λιανικής τιµής που προσδιορίζεται από τα 
Τµήµατα  Εµπορίου και Τουρισµού των Περιφερειών Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας, µε τιµοληψίες, 
βάσει συγκεκριµένου πίνακα πρατηρίων. 

Οι τιµές θα υπόκεινται σε αυξοµειώσεις σε περίπτωση µεταβολής της τιµής διαθέσεως των ειδών 
αυτών από τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια. Οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα που θα παραδίδεται ελεύθερο 
από δασµούς και από κάθε τέλος. 

Χρόνος Παραλαβής 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά από τα πρατήρια του προµηθευτή  σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας 
τους ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιµα κίνησης εγκαίρως, η 
υπηρεσία µπορεί να προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο. Επιπροσθέτως, η τυχόν επιπλέον 
διαφορά µεταξύ της συµβατικής τιµής και αυτής του εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 
που έγινε λόγω της παράληψης αυτής, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας 
του προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του. 

Για το πετρέλαιο θέρµανσης θα ειδοποιείται ο προµηθευτής 24 ώρες πριν. 

 Τόπος και τρόπος παράδοσης 

Η παράδοση θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας ή του 
προµηθευτού ή του πράκτορα αυτού κατ' επιλογή των ενδιαφεροµένων παραληπτριών Υπηρεσιών και 
ανάλογα µε τις δυνατότητες αυτών σε µέσα µεταφοράς και αποθηκεύσεως, µε ευθύνη, µέριµνα και 
δαπάνες του προµηθευτή. 

Ειδικότερα για την περίπτωση των Συνοριακών Σταθµών επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής 
οφείλει να παραδίδει τα καύσιµα θέρµανσης στις αποθήκες τους, χωρίς επιβάρυνση της 
υπηρεσίας. 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους, τους τόπους, στους 
οποίους έχουν πρατήρια ή πράκτορες ή αντιπροσώπους και ειδικότερα στις πόλεις των αντίστοιχων 
Περιφερειακών Ενοτήτων, π.χ. 

• Για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στις πόλεις της Κόνιτσας ή του 
Μετσόβου. 

• Για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  στις πόλεις της Πτολεµαΐδας, της 
Νεάπολης, του Τσοτυλίου και  των Σερβίων. 

• Για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις πόλεις του Καναλλακίου, 
Πάργας και Φιλιππιάδας. 
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Εφόσον σε κάποια περιοχή ο προµηθευτής δεν έχει πρατήριο ή πράκτορα ή αντιπρόσωπο 
οι υπηρεσίες αποδεσµεύονται και µπορούν να προµηθεύονται από πρατήριο της περιοχής 
τους που δέχεται να ακολουθήσει τους όρους της προκύπτουσας,  για την αντίστοιχη 
Περιφερειακή Ενότητα, Σύµβασης. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενηµερώσουν 
εγγράφως τη ∆/νση Οικονοµικού. 

Επάρκεια 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι 
σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωµή της αξίας της ποσότητας  των υγρών καυσίµων στον Ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά µετά 
την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίµων από την Επιτροπή 
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριµένη προµήθεια. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του Προµηθευτή είναι : 

� Τιµολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία) θεωρηµένο για την 
κανονικότητα της τιµής από το οικείο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 

� Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
� Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
� Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Σηµειώνεται ότι η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται είτε µέσω των οικείων Υπηρεσιών 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε) για όλες τις Υπηρεσίες, µε τη διαδικασία πληρωµής  ∆ηµόσιου – 
Λογιστικού, είτε µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και ∆υτικής 
Μακεδονίας (για τους Συνοριακούς Σταθµούς), σύµφωνα µε την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη «ρύθµιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα 
Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους 
Συνοριακούς Σταθµούς». 

Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση  τους παρακάτω φορείς :  
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ΦΟΡΕΑΣ :  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

993-24/071 1511  
1512 

10112/2642/23-02-2012 
10106/2638/23-02-2012 

14.000,00 
22.000,00 

993-24/072 1511 
1512 

10111/2641/23-02-2012 
10104/2637/23-02-2012 

7.000,00 
26.000,00 

 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

993-24/073 1511 
1512 

10107/2639/23-02-2012 
10101/2636/23-02-2012 

46.000,00 
15.000,00 

993-24/071 1511 
1512 

9458/545/21-02-2012 
9457/544/21-02-2012 

900,00 
2.200,00 

 
ΑΡΤΑΣ 

993-24/073 1511 
1512 

9618/585/22-02-2012 
9625/586/22-02-2012 

15.640,00 
4.500,00 

993-24/071 1511 
1512 

494/9439/21-02-2012 
496/9442/21-02-2012 

675,00 
2.500,00 

 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

993-24/073 1511 
1512 

499/9465/21-02-2012 
503/9473/21-02-2012 

9.000,00 
2.000,00 

993-24/071 1512 10147/366/23-02-2012 2.000,00  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 993-24/073 1511 

1512 
10128/363/23-02-2012 
10126/362/23-02-2012 

6.025,00 
6.000,00 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 993-24/073 1511 12086/179/13-03-2012 20.913,00 
993-24/071  1512 5374/115/09-02-2012 3.300,00  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 993-24/073 1511 
1512 

6268/150/09-02-2012 
6259/148/09-02-2012 

17.625,00 
3.500,00 

993-24/071 1511 8386/1050/21-02-2012 6.100,00 
993-24/072 1511 

1512 
8399/1056/21-02-2012 
8403/1058/21-02-2012 

2.000,00 
4.600,00 

 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

993-24/073 1511 
1512 

8287/1037/21-02-2011 
8279/1034/21-02-2012 

20.325,00 
14.000,00 

993-24/071 1512 12036/470/13-03-2012 22.500,00  
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 993-24/073 1511 

1512 
12062/472/13-03-2012 
12064/473/13-03-2012 

12.800,00 
2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 311.103,00 

 

Η δαπάνη για τα καύσιµα των Συνοριακών Σταθµών, των οποίων τη διαχείριση έχει η ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, θα βαρύνουν τα έσοδα της 
παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), σύµφωνα µε τις παρακάτω αποφάσεις : 
1. Την αριθµ. 13253/3420/09-03-2012 Απόφαση έγκρισης δαπάνης προµήθειας καυσίµων των   Σ.Σ. 
Κακαβιάς, Μέρτζανης και Μαυροµατίου. 
2. Την αριθµ. 13254/3421/09-03-2012 Απόφαση έγκρισης δαπάνης προµήθειας καυσίµων των Σ.Σ. 
Κρυσταλλοπηγής και Νίκης. 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
Π.Ε. (Νοµός) ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1511 8055/1/12/1647/16-01-2012 25.000,00 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

43/110 
1511 8055/1/12/1533/16-01-2012 112.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 137.000,00 
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ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Αφορά τις 
υπηρεσίες σε όλες 
τις Π.Ε. (Νοµούς) 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Ηπείρου 12279/28-02-2012 46.902,00 
∆υτ. Μακεδονίας 

43/120 1511 
12265/28-02-2012 41.872,12 

ΣΥΝΟΛΟ 88.774,12 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Π.Ε.(Νοµός) ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 10533/06-02-2012 85.000,00 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

43/140 1511 
10534/06-02-2012 15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 

 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1511 ∆11/Α/1746/03-02-2012 5.000,00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
1512 ∆11/Α/3702/08-03-2012 17.000,00 
1511 ∆11/Α/1053/23-01-2012 6.000,00 ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
39/120 

1512 ∆11/Α/1054/23-01-2012 7.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 

 

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Οι νόµιµες κατά περίπτωση κρατήσεις θα βαρύνουν :  

� Τον ανάδοχο για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
και τους Κρατικούς Αερολιµένες και  

� Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις Αστυνοµικές, Πυροσβεστικές και Λιµενικές Αρχές. 

Επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίµων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 1%  
σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 24 του Ν. 2184/1994, ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 8 :  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν και της νοµιµότητας της 
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας και εξετάζεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων στις παρακάτω προθεσµίες: 
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� Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο µισό του χρόνου από τη δηµοσίευση µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

� Κατά πράξεων και  παραλείψεων που αφορούν τη συµµετοχή των προµηθευτών και τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας. 

� Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νοµιµότητα και την πληρότητα  των 
δικαιολογητικών, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο 
ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της  ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης. 

� Ο προµηθευτής κατά του οποίου  επιβάλλονται οι τυχόν  κυρώσεις λόγω των ενστάσεων, έχει 
δικαίωµα να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 5, του άρθρου 15, του Π.∆. 118/2007. 

Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, δε γίνονται δεκτές. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης  (σώµα της οποίας τους 
κοινοποιείται)  µε φροντίδα τους. 

Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της Συµβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρµόζονται οι 
κείµενες περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα ∆ιατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 9 :  ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

� Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινήσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από το τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού της 
Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας που 
έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

� Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 :  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε περίληψη σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007 και 
µε το άρθρο 3, παρ.  Α1γ του Νόµου 3548/2007 : 

� στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
� στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
� σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 
� σε µία  (1) ηµερήσια  εφηµερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα (κατά την έννοια του Νοµού)     
� σε µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 

Θα αναρτηθεί (µε αποδεικτικό ανάρτησης)  σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας: 
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� Στο ∆ιοικητήριο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στα Ιωάννινα  -  Βορείου Ηπείρου 20- 45445 
Ιωάννινα 

� Στα Γραφεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην Κοζάνη  - ΖΕΠ (Ζώνη Ενεργού Πολεοδοµίας) 
50100 Κοζάνη καθώς και 

� Στα Τµήµατα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ανά Περιφερειακή 
Ενότητα) 

Επίσης, θα καταχωρηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
– ∆υτικής Μακεδονίας : www.apdhp-dm.gov.gr. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή  (∆ιεύθυνση Οικονοµικού). 

Για περιπτώσεις οι οποίες δεν διευκρινίζονται µε την παρούσα διακήρυξη, γνωµοδοτεί  η Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης εφαρµόζοντας τις κείµενες περί Προµηθειών ∆ηµόσιου  Τοµέα ∆ιατάξεις. 

 

        
 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ 
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Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική κατάσταση υποβληθέντων προσφορών 

(Ανήκει στην 6/2012) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΝΟΜΙΜΟΣ/Η 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

 

   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Συµπληρώνονται από τους υποψήφιους προµηθευτές τα αντίστοιχα ποσά µόνο των 

Περιφερειακών Ενοτήτων για τις οποίες υποβάλουν προσφορά)  
 

Α/Α 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Νοµός) 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
( ΣΕ ΕΥΡΩ) 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(5% επί της προϋπ. 

αξίας)(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΑΡΤΑΣ 29.283,79  

2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 128.909,10  

3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 232.604,71  

4 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 60.339,80  

5 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 37.913,00  

6 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 39.475,28  

7 ΚΟΖΑΝΗΣ 65.827,44  

8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 269.560,00  

                                                                                                                                      
…./..../2012                                             

   Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  (Υπόδειγµα  – Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα) 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Ανήκει στην 6/2012) 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται: 

1. Κατάσταση µε τους τόπους, στους οποίους ο κάθε προµηθευτής  έχει πρατήρια ή πράκτορες 
ή αντιπροσώπους (ονοµατεπώνυµα και τηλέφωνα αντιπροσώπων ή πρακτόρων ανά περιοχή) 
και ειδικότερα στις πόλεις τους ως εξής : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Νοµός) : ...................................................... 

ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΟΛΗ) ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

    

    

    

 

Παράδειγµα : 

• Για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στις πόλεις της Κόνιτσας ή του 
Μετσόβου. 

• Για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  στις πόλεις της Πτολεµαΐδας, της 
Νεάπολης, του Τσοτυλίου και  των Σερβίων. 

• Για την περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις πόλεις του Καναλλακίου, 
Πάργας.και Φιλιππιάδας. 

 

2. Βεβαίωση  µε την οποία ο υποψήφιος προµηθευτής βεβαιώνει: 

α) για την ποιότητα και επάρκεια των καυσίµων καθώς και την καλή εκτέλεση της           
προµήθειας, και 

β)  ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της σύµβασης και τους αποδέχεται πλήρως. 

 

                                                                                                                          
…./..../2012 
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                                                                        Ο Προσφέρων 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Ανήκει στην 6/2012) 
 
 
 
 

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
∆∆ΓΗΓ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ. 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΠΟΛΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / 
E-MAIL 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ) 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΛΗΞΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  2  08/09/20122 
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Σύµφωνα µε την 6/2012 διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Περιφερειακή 
Ενότητα ……….......….. για το έτος 2012,  προσφέρω τον παρακάτω µέσο όρο έκπτωσης επί της 
µέσης τιµής του Τµήµατος  Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας: 

Ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής που προσδιορίζεται 
από το Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού 

Είδος 

ολογράφως αριθµητικώς 

Βενζίνη SUPER                       % 

Βενζίνη αµόλυβδη                      % 

Πετρέλαιο κίνησης                      % 

Πετρέλαιο θέρµανσης                      % 

ΣΥΝΟΛΟ 
(άθροισµα των επιµέρους  

ποσοστών έκπτωσης) 
                   % 

 

Η παρούσα οικονοµική προσφορά ισχύει µέχρι τις: 08/09/2012 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

                                                                                                     …./..../2012 

                                                                                                   Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

(Ανήκει στην 6/2012) 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)…………………                    Ηµεροµηνία έκδοσης ....... 
ΕΥΡΩ.…… 
Προς: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΑΡ…….. ΕΥΡΩ   ….……….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της 
εταιρείας……………………………………………………….∆\νση………………………………………………………….  για 
τη συµµετοχή  της  στο διενεργούµενο διαγωνισµό της υπηρεσίας σας, για την προµήθεια ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ σύµφωνα µε την υπ. αρ. 6/2012  διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας 
.....................EYPΩ των προσφεροµένων Υπηρεσιών. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και τις 08/10/2012. 

 

Με τιµή, 
 
Τράπεζα................... 
Κατάστηµα .............. 
 

 

 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)…………………                    Ηµεροµηνία έκδοσης ....... 
ΕΥΡΩ.…… 
Προς: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ………… ΕΥΡΩ   ………… 

 

Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία ή η Ένωση Εταιριών                                                            , οδός                                                  
, αριθµός               , σαν προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αγοραστές σύµβαση που θα 
καλύπτει την προµήθεια                                         , συνολικής αξίας                                            , και 
ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συµβατικής αξίας των ειδών, δηλαδή για                                                     
. 
 
Μετά τα παραπάνω , η Τράπεζα                                   παρέχει την απαιτούµενη υπέρ της Εταιρίας (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)                                                          , (2)                                                 
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ την 
ιδιότητά τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως 
και ανεπιφυλάκτως παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεως, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς 
έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να 
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσού που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δε θα 
ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠΠ∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 
από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την: 28/02/2013 

 

Με τιµή, 
 
Τράπεζα………… 
Κατάστηµα………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(Ανήκει στην µε αριθµ. 6/2012 ∆ιακήρυξη) 

 

 

(Το παρόν σχέδιο θα προσαρµοστεί ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...................................... ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ....................... 

 

Στα Ιωάννινα σήµερα ..................................................., ηµέρα.................... στα γραφεία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, επί της οδού Βορείου Ηπείρου 20, οι 
παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

αφενός η  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, 
Βορείου Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από την Γενική 
Γραµµατέα κ. ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα, εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή». 

Και αφετέρου η εταιρεία......................................................................... µε την επωνυµία 
«.........................................................»,  που εδρεύει ............................................, ΤΚ.............., 
τηλ...................., FAX………………., µε ΑΦΜ........................., ∆ΟΥ.......................... και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ.................................... , εφεξής «Ανάδοχος /Προµηθευτής» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) , του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/Α/1995) και του 
Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

2. Το Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας».  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α΄/2007)  «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

4. Τιε διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
περί κρατικών προµηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο». 

5. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

6. Την  µε αρ. .................................. απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας ή/ Υπουργείου………..,  περί  ανάληψης υποχρέωσης 
και έγκριση δέσµευσης πίστωσης  

7. Την µε αρ. ................................... απόφαση της   Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης  προµήθειας υγρών καυσιµων 
(για τους συνοριακούς σταθµούς). 
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8. Την µε αρ. 4/2012 (αριθµ. πρωτ. 12607/3251/07-03-2012)  ∆ιακήρυξη της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας για την ανάδειξη προµηθευτή γραφικών ειδών, 
χαρτιού και λοιπών συναφών υλικών. 

9. Την µε αρ. ……………………… απόφαση  Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας περί κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για προµήθεια υγρών καυσίµων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και των υπολοίπων Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου που 
εδρεύουν στη χωρική της αρµοδιότητα. 

Συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω : 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο 

Γ Ε Ν Ι Κ Α  

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, που θα αποκαλείται στο εξής προµηθευτής, αναλαµβάνει να 
προµηθεύσει υγρά καύσιµα για το έτος 2012 τις 
Υπηρεσίες......................................................................  της Περιφερειακής Ενότητας.................. 
συνολικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.) 
...........................................................€ τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας (Φορέας 993-24), του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη (Φορέας 43), του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων (Φορέας 39) 

Στην παρούσα εντάσσεται/ονται  και ο Συνοριακός Σταθµός/οι Συνοριακοί Σταθµοί της 
……………………………………….. (Περιφερειακή Ενότητα)  συνολικού προϋπολογισµού…………., τα οποία 
θα διατεθούν από τα έσοδα  της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998). 

Τα ανωτέρω ποσά κατανέµονται, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών της χωρικής αρµοδιότητας 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  ανά  Περιφερειακή Ενότητα (κατά την έννοια του Νοµού),  σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(µε ΦΠΑ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
• ………………………… 
• ………………………... 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• ………………………… 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Π.Υ. ……………………. 
• Π.Υ. ……………………. 
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ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Λ.Α. ……………………. 

 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ……………………..  

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο 

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο   Τ Η Σ   Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Το αντικείµενο του έργου του αναδόχου αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων τα οποία 
αναλύονται ανά είδος καυσίµου, ανά ποσότητα και προϋπολογισθείσα δαπάνη ως εξής : 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η  
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ LRP 
(SUPER) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ  

(µε 
ΦΠΑ) 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ  

(µε 
ΦΠΑ) 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΥΡΩ 

( µε ΦΠΑ) 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΥΡΩ 
( µε ΦΠΑ) 

         

         

         

         

         

ΣΥΝΟΛΟ         

 

Οι ποσότητες κατά είδος, µπορεί να διαφοροποιούνται ( ανάλογα µε τις ανάγκες 
της κάθε υπηρεσίας) και θα αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµόµενης 
αξίας που δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο 

Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α 

Η  ποιότητα των υπό προµήθεια υγρών καυσίµων θα είναι  σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 
τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο 

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ    Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η Σ  

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά από τα πρατήρια του προµηθευτή  σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας 
τους ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, ο προµηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιµα κίνησης εγκαίρως, η 
υπηρεσία µπορεί να προµηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εµπόριο. Επιπροσθέτως, η τυχόν επιπλέον 
διαφορά µεταξύ της συµβατικής τιµής και αυτής του εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 
που έγινε λόγω της παράληψης αυτής, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν ισχύ εκτός των περιπτώσεων ανυπαιτίου αδυναµίας 
του προµηθευτή, στις οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνονται οι απεργίες, όπως και κάθε περιστατικό που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του. 

Για το πετρέλαιο θέρµανσης θα ειδοποιείται ο προµηθευτής 24 ώρες πριν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο 

Τ Ο Π Ο Σ  -   Τ Ρ Ο Π Ο Σ    Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η Σ  

 Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή απ' ευθείας στις αποθήκες του 
παραλήπτη (για το πετρέλαιο θέρµανσης) και µέσω των πρατηρίων ή των πρακτορείων του 
προµηθευτή (για τα καύσιµα κίνησης), που αυτός διαθέτει ή συνεργάζεται  και θα γνωστοποιήσει στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

Η παράδοση ειδικά του πετρελαίου θέρµανσης, από τον πωλητή, θα γίνεται παρουσία της 
Επιτροπής παραλαβής της Υπηρεσίας. 

Ο προµηθευτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ορίζει αντιπροσώπους στους οποίους 
θα µπορούν να απευθύνονται οι υπηρεσίες για την προµήθεια όλων των ειδών καυσίµων που 
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ...............................  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

    
    
    

Εφόσον σε κάποια περιοχή ο προµηθευτής δεν έχει πρατήριο ή πράκτορα ή αντιπρόσωπο οι υπηρεσίες 
αποδεσµεύονται και µπορούν να προµηθεύονται από πρατήριο της περιοχής τους που δέχεται να 
ακολουθήσει τους όρους της παρούσας. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενηµερώσουν εγγράφως 
τη ∆ιεύθυνση  Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο 
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Τ Ι Μ Η  

Η τιµή θα καθορίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω έκπτωση της προσφοράς του προµηθευτή επί της 
µέσης τιµής του  Τµήµατος  Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας Περιφερειακής Ενοτητας κατά την 
ηµέρα παράδοσης των προσφερόµενων καυσίµων δηλαδή: 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
1.Βενζίνη Σούπερ   % 
2.ΒενζίνηΑµόλυβδη % 

3.Πετρέλαιο Κίνησης % 
4.Πετρέλαιο Θέρµανσης % 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µε την παράδοση του τιµολογίου στο τέλος του µήνα η παραλαβούσα 
Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η τιµή πώλησης ανά λίτρο είναι ανώτερη από την µέση ισοσταθµισµένη τιµή, 
θα εξοφλεί το τιµολόγιο µε το γινόµενο της µέσης ισοσταθµισµένης τιµής επί των λίτρων 
κατανάλωσης. Η τιµή πώλησης για την Υπηρεσία θα καθορίζεται ως πηλίκο της συνολικής τιµής του 
τιµολογίου (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) δια των λίτρων κατανάλωσης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο 

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο    ∆ Ι Α Σ ΤΗ Μ Α    Ι Σ Χ Υ Ο Σ    Τ Ω Ν     Τ Ι Μ Ω Ν   

Η επί τοις εκατό (%) έκπτωση που έχει δοθεί µε την προσφορά θα ισχύει για το διάστηµα από 
………….-2011  µέχρι και 31-12-2012 ή σε περίπτωση που παραταθεί η σύµβαση, µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της παράτασής της. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο 

Π Λ Η Ρ Ω Μ Η    -    Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ 

1. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωµή της αξίας της ποσότητας  των υγρών καυσίµων στον Ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά µετά 
την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων καυσίµων από την Επιτροπή 
Παραλαβής κάθε υπηρεσίας που θα εκτελεί τη συγκεκριµένη προµήθεια  και µε την προσκόµιση  των 
νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών 
ενταλµάτων πληρωµής 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του Προµηθευτή είναι : 

� Τιµολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία) θεωρηµένο για την 
κανονικότητα της τιµής από το οικείο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 

� Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
� Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
� Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
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Σηµειώνεται ότι η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται είτε µέσω των οικείων Υπηρεσιών 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ∆Ε) για όλες τις Υπηρεσίες, µε τη διαδικασία πληρωµής  ∆ηµόσιου – 
Λογιστικού, είτε µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ηπείρου και ∆υτικής 
Μακεδονίας (για τους Συνοριακούς Σταθµούς), σύµφωνα µε την 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ1132/Β/2003) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη «ρύθµιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα 
Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους 
Συνοριακούς Σταθµούς». 

Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση  τους παρακάτω φορείς :  

 
ΦΟΡΕΑΣ :  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

993-24/071 1511  
1512 

  

993-24/072 1511 
1512 

  

 
 
* 

993-24/073 1511 
1512 

  

 
[* Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης] 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
Π.Ε. (Νοµός) ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

** 43/110 1511   

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Π.Ε. (Νοµός) ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

**   
 

43/120 1511 
  

 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Π.Ε.(Νοµός) ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

** 43/140 1511   
 
[** Αναγράφονται οι υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε κάθε Π.Ε.] 
 

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

1511     
39/120 1512   

ΣΥΝΟΛΟ  
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Η δαπάνη για τα καύσιµα των Συνοριακών Σταθµών, των οποίων τη διαχείριση έχει η ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, θα βαρύνουν τα έσοδα της 
παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), σύµφωνα µε τις παρακάτω αποφάσεις : 
3. Την αριθµ. 13253/3420/09-03-2012 Απόφαση έγκρισης δαπάνης προµήθειας καυσίµων των   Σ.Σ. 
Κακαβιάς, Μέρτζανης και Μαυροµατίου. 
4. Την αριθµ. 13254/3421/09-03-2012 Απόφαση έγκρισης δαπάνης προµήθειας καυσίµων των Σ.Σ. 
Κρυσταλλοπηγής και Νίκης. 

 

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Οι νόµιµες κατά περίπτωση κρατήσεις θα βαρύνουν :  

� Τον ανάδοχο για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
και τους Κρατικούς Αερολιµένες. 

� Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις Αστυνοµικές, Πυροσβεστικές και Λιµενικές Αρχές. 

Επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίµων γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 1% 
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 24 Ν. 2184/1994), ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο 

 Ι Σ Χ Υ Σ       Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ  

 Η ισχύς της συµβάσεως ορίζεται από την …….…….-2012 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 
µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  
µονοµερώς µέχρι της υπογραφής σύµβασης του επόµενου έτους στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά 
το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

 

  Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο 

Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Η  -  Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Η     Π Α Ρ Α Λ Α Β Η 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τις οριζόµενες Επιτροπές παραλαβής  που έχουν 
συσταθεί από τις παραλήπτριες Υπηρεσίες. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο 

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ    Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια των 
καυσίµων, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 

ΑΔΑ: Β4Ω9ΟΡ1Γ-ΒΕΜ



 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

                                                                                                
 - 30 - 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ                                                            

� Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν ζηµία ή 
επίπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή και για το διάστηµα οπού πραγµατοποιείται ο 
εφοδιασµός του καυσίµου. 

� Τα είδη των προς προµήθεια καυσίµων θα πληρούν τη σχετική νοµοθεσία περί εµπορίας, 
ασφαλείας, µεταφοράς, αποθήκευσης και τυποποίησης καυσίµων – πετρελαιοειδών. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο 

Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις από τον νόµο 2286/95 και το Π.∆. 118/2007. 

Σε περίπτωση επιβολής προστίµου στη διάρκεια εκτελέσεως της σχετικής συµβάσεως ή καταπτώσεως 
της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως το ποσό του προστίµου αυτού ή το προϊόν της καταπτώσεως 
υπόκειται στα νόµιµα τέλη. 

   

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο 

Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η     Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής, ο προµηθευτής κατέθεσε την υπ' αριθµ. 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της …………………………… Τράπεζας ποσού 
……………………………, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον προµηθευτή δύο µήνες µετά την λήξη της σύµβασης και την 
καλή εκτέλεση των όρων αυτής. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι  

Όλες οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα ………………., αλλά και των υπολοίπων Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, που εδρεύουν 
στην  ίδια Περιφερειακή Ενότητα, υποχρεούνται να προµηθεύονται τα ανωτέρω είδη καυσίµων, από 
τον συµβασιούχο και µόνο.  

Άρνηση του προµηθευτή να εφοδιάσει τις ανωτέρω Υπηρεσίες µε τα αναγκαία καύσιµα, για 
οποιοδήποτε λόγο, αποδεσµεύει τις Υπηρεσίες, ώστε να προβούν σε προµήθεια καυσίµων από άλλο 
προµηθευτή. Στην τελευταία περίπτωση, οι Υπηρεσίες θα ενηµερώνουν άµεσα εγγράφως τη 
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∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή να 
προβεί στις δέουσες ενέργειες. 

Ως προς τα λοιπά θέµατα προµήθειας υγρών καυσίµων, ισχύουν οι όροι της σχετικής ∆ιακήρυξης 
(6/2012) καθώς και οι διατάξεις της Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα (Π.∆ 118/07 & 
Ν. 2286/95). 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση  αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από 
τους συµβαλλόµενους σε πέντε  όµοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, το δε άλλο το 
πήρε ο προµηθευτής.  

 

Ο Ι     Σ Υ  Μ Β Α Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

Η Γενική  Γραµµατέας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 

 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ 

               Ο προµηθευτής 
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