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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Καυσίµων για τις ανάγκες 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              της ∆ΕΥΑΛ έτους  2014 

 ΛΕΣΒΟΥ   

   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ             ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00€ 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

 Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου  (∆ΕΥΑΛ) 

διακηρύσσει ότι διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοιχτή δηµοπρασία 

και µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας 

καυσίµων για τις ετήσιες ανάγκες των αυτοκινήτων και λοιπών µηχανηµάτων της 

∆ΕΥΑΛ για το 2014, ενδεικτικού προϋπολογισµού τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(35.000,00€) χωρίς το Φ.Π.Α.  

 Η διακήρυξη αφορά όλα τα πρατήρια που βρίσκονται σε απόσταση ακτίνας   

10 χλµ. από την έδρα της Μ.Ε.Λ. δηµοτικής ενότητας Μυτιλήνης και εντός των ορίων 

της διευρυµένης  δηµοτικής ενότητας Μυτιλήνης. 

 

 

 1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας 

 Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ Ελ. Βενιζέλου 

13-17, 1ος όροφος, Μυτιλήνη, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την  27 Μαΐου 2014, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα κατάθεσης των προσφορών από 11.00 - 11.30 π.µ. 

 

 

 2. Συνοπτική περιγραφή της προµήθειας 

 Η προµήθεια αφορά τα καύσιµα που έχει ανάγκη η ∆ΕΥΑΛ, δηλαδή βενζίνη 

αµόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. 

 Η παράδοση των καυσίµων γίνεται είτε στο πρατήριο του αναδόχου είτε στον 

τόπο που βρίσκεται το εκάστοτε µηχάνηµα της ∆ΕΥΑΛ, πάντοτε κατόπιν έγγραφης 

εντολής της ∆ΕΥΑΛ, στην οποία, εκτός από την ποσότητα και το είδος του καυσίµου 
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αναφέρεται και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος της ∆ΕΥΑΛ ή το µηχάνηµα της 

∆ΕΥΑΛ για το οποίο προορίζεται το καύσιµο. 

 Η προσφορά που θα δώσει ο προσφέρων θα αφορά το ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό πάνω στη µέση τιµή λιανικής πώλησης που ισχύει την ηµέρα 

παράδοσης του είδους, σύµφωνα µε την κατάσταση του Υπουργείου Εµπορίου.  

 Η προσφορά δεσµεύει το µειοδότη από την ηµεροµηνία της υπογραφής της 

σύµβασης για ένα (1) έτος.  

Η συνολική δαπάνη του προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 

πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€). Στο παραπάνω ποσό δεν συµπεριλαµβάνεται ο 

Φ.Π.Α. (16%). 

  

 

 3. Ισχύουσες διατάξεις 

    Η διενέργεια της δηµοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

α) Ν.1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων «Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης» (ΦΕΚ 191Α’)» 

β) Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α‘) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

γ) Υ.Α. 11389/93  «Ενιαίος  Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης     

(ΕΚΠΟΤΑ) 

δ) Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναπτών θεµάτων» 

ε) Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στις 12-12-2012     

(ΦΕΚ Α240) και κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α18). 

στ) Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α93) άρθρο 66 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

Υπ. Εσωτερικών) ο οποίος τροποποιεί την παρ.4 του άρθρου 4  της παραπάνω 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» 

 

 

           4. Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

           Τα τεύχη δηµοπράτησης που αποτελούν συµβατικά στοιχεία της προµήθειας 

κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν αντιφατικών ή αντικρουόµενων 

όρων είναι τα εξής: 

• ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας – συγγραφή υποχρεώσεων 

• Συνοπτικό τιµολόγιο προσφοράς 

• Τεχνική περιγραφή 

• Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
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 5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία 

 Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές εγγεγραµµένοι 

στο οικείο Επιµελητήριο, που  το πρατήριο τους βρίσκεται σε ακτίνα 10 χλµ. από την 

έδρα της Μ.Ε.Λ. της ∆ηµοτικής Ενότητας Μυτιλήνης . 

 

 

 6. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία 

 Για να γίνουν κατ'αρχήν δεκτοί στη δηµοπρασία οι διαγωνιζόµενοι, που κατά 

την γνώµη τους συγκεντρώνουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, καταθέτουν στην     

∆ΕΥΑΛ επί ποινής αποκλεισµού από τη περαιτέρω διαδικασία, τα εξής                  

δικαιολογητικά: 

α)   πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου  (Εµπορικό, Βιοµηχανικό), στο οποίο 

φαίνεται η επαγγελµατική δραστηριότητα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι 

εγγεγραµµένος σε αυτό. 

β) πρόσφατο πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για 

χρέη προς το ∆ηµόσιο και το Ι.Κ.Α. αντίστοιχα για συµµετοχή σε διαγωνισµό 

γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  

1. ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και 

ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι ο τρόπος και ο χρόνος 

παράδοσης των προσφερόµενων ειδών θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα 

στα τεύχη της µελέτης. 

δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι 

1. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάβλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό 

µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

2. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση κι επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία 

           Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (α,β,γ,δ) παραδίδονται σε ανοιχτό φάκελο. 

ε) φάκελο καλά σφραγισµένο, στον οποίο περιέχεται η οικονοµική προσφορά και 

ο οποίος αναγράφει τον τίτλο του διαγωνιζόµενου και την επιγραφή: "Οικονοµική 

προσφορά για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ∆ΕΥΑΛ" 

στ) στην οικονοµική προσφορά να γράφεται το ποσοστό επί τοις εκατό, της      

έκπτωσης πάνω στη µέση τιµή λιανικής πώλησης που ισχύει την ηµέρα παράδοσης 

του είδους σύµφωνα µε την κατάσταση του Υπουργείου Εµπορίου.  
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           7. Παραλαβή προσφορών 

1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση την 

ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας και παραλαµβάνει όλους τους 

φακέλους συµµετοχής. 

2. Οι προσφορές που δεν έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα 

διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ως ακολούθως: 

α) Αυτοπροσώπως από τον ίδιο επιχειρηµατία σε περίπτωση Ατοµικής Επιχείρησης. 

β) Από τους διαχειριστές των Προσωπικών Εταιρειών και της Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

εφοδιασµένο µε το παραστατικό εκπροσώπησης. 

γ) Από τους νόµιµους εκπροσώπους των Ανωνύµων Εταιρειών και των 

Συνεταιρισµών ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο εφοδιασµένο µε το 

παραστατικό εκπροσώπησης.  

δ) Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών είτε από όλα τα µέλη της Ένωσης είτε από 

κοινό εκπρόσωπο τους διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

          Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να εκπροσωπηθούν κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών και την εν γένει διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού οι προµηθευτές που έχουν 

αποστείλει ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο την προσφορά τους.      

 

 

 8. ∆ιεξαγωγή της δηµοπρασίας 

 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σε δύο στάδια.  

 Κατά το πρώτο στάδιο κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσα σε   

ανοιχτό φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά του προηγούµενου άρθρου και 

παραλαµβάνονται σε σφραγισµένο φάκελο οι οικονοµικές προσφορές των 

διαγωνιζοµένων. 

 Σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής των διαγωνιζοµένων.  

 Ακολούθως σε µυστική συνεδρίαση η Επιτροπή αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί 

οι τυπικές προϋποθέσεις. 

 Οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων τα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής δεν 

είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία 

 Κατά το δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών των διαγωνιζοµένων που δεν αποκλείσθηκαν κατά το πρώτο στάδιο, 

ελέγχονται αν οι προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης, αν 

φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου, και ανακηρύσσεται ο µειοδότης. 
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           9. Ενστάσεις 

          Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή 

που έκανε το διαγωνισµό, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στη ∆ΕΥΑΛ, πρωτοκολλείται 

και      αυθηµερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισµό. Τα 

πρακτικά του διαγωνισµού µετά των τυχόν ενστάσεων, επί των οποίων πρέπει να 

λάβει       αιτιολογηµένη απόφαση η Επιτροπή υποβάλλονται στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ. 

Μετά την επικύρωση του αποτελέσµατος από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ η απόφαση του 

∆.Σ.         αποστέλλεται στη Περιφέρεια. 

 

 

 10. Γνώση διακήρυξης 

 Με την υποβολή της προσφοράς τους οι διαγωνιζόµενοι αποδέχονται ότι    

έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

         11. Προθεσµία εκτελέσεως της προµήθειας – Τόπος παράδοσης των καυσίµων 

 Η προµήθεια και παραλαβή των καυσίµων θα γίνεται  άµεσα είτε στο 

πρατήριο του αναδόχου, το οποίο δε µπορεί να απέχει περισσότερο από απόσταση 

ακτίνας 10 χλµ. από την έδρα της ΜΕΛ της δηµοτικής ενότητας Μυτιλήνης, είτε στον   

τόπο που βρίσκεται το εκάστοτε µηχάνηµα της ∆ΕΥΑΛ, σύµφωνα µε την έγγραφη    

εντολή της Υπηρεσίας. Στην έγγραφη εντολή εκτός από τον τόπο παράδοσης, θα   

αναφέρεται η ποσότητα και το είδος του καυσίµου, ο αριθµός κυκλοφορίας και ο   

τύπος του οχήµατος ή το µηχάνηµα της ∆ΕΥΑΛ για το οποίο προορίζεται το καύσιµο. 

Σε καµία περίπτωση δεν δίνεται καύσιµο σε µη υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή µηχάνηµα 

της ∆ΕΥΑΛ. 

 

 

 12. Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον προµηθευτή που την υποβάλλει 

τουλάχιστον 15 µήνες από την ηµεροµηνία της προσφοράς. 

 

 

 13. Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

 Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της ∆ΕΥΑΛ. 

 

 

 



6 

 14. Έξοδα δηµοσίευσης διακηρύξεων 

 Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 

τυχόν ορθών επαναλήψεων της παρούσας ή επαναληπτικών δηµοπρασιών, 

βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας. Οι αποδείξεις καταβολής των εξόδων 

δηµοσίευσης αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξόφληση των 

τιµολογίων της       προµήθειας. 

 

 

15. Σύµβαση 

 Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κοινοποίηση της κατά νόµο έγκρισης 

του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε 

χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) 

ηµερών στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας 

ταυτοχρόνως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προµήθειας, που ορίζεται στο 10% 

του προϋπολογισµού της παραπάνω προµήθειας. 

 

 

16. Παραλαβή των υλικών   

Η παραλαβή των υπό προµήθεια καυσίµων ενεργείται από τον εκάστοτε 

αρµόδιο υπάλληλο το όνοµα του οποίου αναγράφεται στην εντολή της ∆ΕΥΑΛ. Για 

την άριστη κατάσταση και ποιότητα των καυσίµων προ της παραλαβής τους από τη 

∆ΕΥΑΛ είναι υπεύθυνος ο προµηθευτής. 

 

 

17. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 Η εγγύηση για τη καλή εκτέλεση της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 

συµµετοχή 10% του ενδεικτικού προϋπολογισµού, και θα δεσµεύει τον προµηθευτή 

τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης για κάθε 

απαίτηση της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. για τυχόν ακαταλληλότητα ή καθαρότητα των καυσίµων (το 

οποίο πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές), καθώς επίσης για µη παράδοση των ποσοτήτων στους οριζόµενους 

χρόνους, µε  δική του ή χωρίς δική του υπαιτιότητα. 

 Σε περίπτωση έκπτωσης η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της 

∆ΕΥΑΛ σαν ποινική ρήτρα.  
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18.  Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, 

δασµούς που ισχύουν κατά την ηµέρα παραλαβής της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. 

που βαρύνει τη ∆ΕΥΑΛ. 

 

 

19.  Εξοφλητικός λογαριασµός – Πληρωµή  

 Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µε την τµηµατική παράδοση του υλικού 

και η εξόφληση του γίνεται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ. Τα τιµολόγια που θα 

υποβάλλονται στον τρέχοντα µήνα θα εξοφλούνται το αργότερο µέχρι το τέλος του 

επόµενου µήνα. Το παραστατικό θα εκδίδεται ανά 10 ηµέρες ώστε η µέση τιµή 

λιανικής πώλησης των καυσίµων να είναι η ίδια για όλη την ποσότητα των καυσίµων 

που θα έχουν παραδοθεί µέσα στο δεκαήµερο. 

 

 

Μυτιλήνη  14-05-2014 

 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 

 

          

 

        

 

              

 
 
 

 


