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Σελ. 2 

Ζάκυνθος 08/08/2016 

Αριθ. Πρωτ.: 2762  

Αριθ. Μελέτης: 8/2016 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», προϋπολογισμού 53.434,08 
€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης στο νομό Ζακύνθου. Ο 
διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 26/08/16 και ώρα 10:30 π.μ στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ (Διον. 
Ρώμα 1 – Κτίριο ΞΕΝΙΑ, Ζάκυνθος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα 
επαναληφθεί την Δευτέρα 05/09/16, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και περιλαμβάνει καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα, στα οχήματα έργων και στο αποφρακτικό της Επιχείρησης. Η 
σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ζακύνθου και στον οποίο περιλαμβάνονται οι 
συνολικές απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. για το έτος 2016.   

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια καυσίμων καθώς κι 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για 
μέρος των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με την ομαδοποίηση της μελέτης. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι 
και τις 25/08/16 και ώρα 13:00 (τηλ. επικοινωνίας 29650 43811, Εσωτ. 12, fax 26950 24099, email: 
deyazak@gmail.com – Υπεύθυνες επικοινωνίας: Ζελίκα Μαρούδα, Δώρα Μπαταγιάννη). Η διάθεση των 
τευχών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε σε εταιρεία ταχυμεταφοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού, την Παρασκευή 26/08/16 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. Προσφορές μπορούν 
επίσης να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

 

Διονύσιος Κοντονής 
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Σελ. 3 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

2. Την Υ.Α. 11389/93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 
(ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4281/14, άρθρο157 

4. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».   

5. Το Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως. 

6. Την αριθμό 97/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. με την οποία εγκρίνονται οι όροι της 
Διακήρυξης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Διαγωνισμού.   

7. Τις ανάγκες της Επιχείρησης για την προμήθεια καυσίμων.   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων που απαιτούνται για τη 
κίνηση των οχημάτων και τις λειτουργικές ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. Η σύμβαση 
που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 
που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ζακύνθου και στον οποίο περιλαμβάνονται οι συνολικές 
απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. για το έτος 2016. Υποχρεωτικά ο χρόνος ισχύος 
της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει την 31/12/2016. 

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) για 
κάθε είδος καυσίμου, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου, 
που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. 
Ζακύνθου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη προμήθεια όλων των ειδών, σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. του έτους 2016 (Κ.Α. 64.00.00.000), ανέρχεται στο ποσό 
των 53.434,08 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

Άρθρο 1  

Αντικείμενο της προμήθειας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
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Σελ. 4 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των 
οχημάτων, των μηχανημάτων έργων και του αποφρακτικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. για το 2016. 

Άρθρο 2   

Προϋπολογισμός - Εγγυήσεις - Προθεσμίες 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 53.434,08 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).       

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στον οποίον έχει προβλεφθεί η 
πίστωση:  

Κ.Α.: 64.00.00.000: Έξοδα κίνησης οχημάτων (καύσιμα –λιπαντικά)  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., κατά τακτές χρονικές 
ημερομηνίες, μετά τη διενέργεια της επί μέρους οριστικής παραλαβής, με την εξόφληση του 100% του 
τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν από μέρους του προμηθευτή 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.   

Η προθεσμία για την παράδοση της εκάστοτε ποσότητας καυσίμου ορίζεται αυθημερόν μετά από 
έγγραφη εντολή των Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και αφού υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η παραλαβή της προμήθειας των ειδών θα πραγματοποιείται  από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 3  

Δικαίωμα συμμετοχής 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την 
έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που 
καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Οικείο Εμπορικό ή άλλο Επιμελητήριο 
και για τις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7, παρ. 1 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 4  

Χρόνος υποβολής προσφορών - Ισχύς προσφορών 

Α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/08/16, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξεως της 
παραλαβής προσφορών), στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ (Διον. Ρώμα 1 – Κτίριο ΞΕΝΙΑ, Ζάκυνθος). Σε 
περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Δευτέρα 05/09/16, στον ίδιο τόπο 
και την ίδια ώρα.. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με ευθύνη του προσφέροντος με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. 

Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να 
παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη 
υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

Β) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες έως τις 31/12/2016. Προσφορές που 
αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 5  

Επιτροπές 



Σελ. 5 

1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Αμπελά Γεώργιο – Πρόεδρος 

β) Θεοδόση Ιωάννη – Τακτικό μέλος 

γ) Μούσουρα Ιουστίνη – Τακτικό μέλος 

2. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση αποτελείται από τους 

παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Μούσουρα Ιουστίνη - Πρόεδρος 

β) Βίτσο Αγαπητό - Τακτικό μέλος 

γ) Θεοδόση Ιωάννη - Τακτικό μέλος 

Άρθρο 6  

Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού εις διπλούν μέσα σε (εξωτερικά) σφραγισμένο 
κυρίως φάκελο και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Άρθρο 7  

Περιεχόμενα φακέλου 

Ο κυρίως φάκελος (εξωτερικός) θα περιέχει τρεις (3) επιμέρους κλειστούς φακέλους, βάσει των 
οποίων θα γίνει η αξιολόγηση και η επιλογή του προμηθευτή.  

Οι τρεις επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν τα ίδια στοιχεία ως ο εξωτερικός φάκελος και επιπλέον τις 
ακόλουθες ενδείξεις ανάλογα με το περιεχόμενό τους: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες, θα υποβάλλουν υποχρεωτικά, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών, τα 
εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας 

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ-
χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 



Σελ. 6 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται: 

- ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

- ότι δεν έχουν αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α. 

- ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Όλες οι δηλώσεις θα είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της. Υποχρεωτικά θα πρέπει 
να αποδεικνύεται και η νομιμότητα εκπροσώπησης. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας: 

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή 
δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης. Επίσης για τις εταιρίες, πιστοποιητικό πρωτοδικείου στο οποίο ν' 
αναφέρεται εάν και πότε έχουν γίνει τροποποιήσεις στο καταστατικό τους. 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) πιστοποιητικά 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού . 

 

2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης . 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους αντίστοιχο με τα υπό στοιχεία (γ) και (δ) πιστοποιητικά που απαιτούνται για την 
συμμετοχή στο διαγωνισμό των Ελλήνων Πολιτών. 

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά των περιπτώσεων 1 και 2.  

Διευκρινίζεται ότι ανάλογα με τη μορφή του, κάθε νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει απόσπα-
σμα ποινικού μητρώου ως εξής:  
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α) για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή  

β) για τις Α.Ε., απόσπασμα ποινικού μητρώου του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου,  

γ) για κάθε άλλη περίπτωση απόσπασμα ποινικού μητρώου των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση. 

Επίσης αντίγραφο καταστατικού καθώς επίσης αντίγραφο τροποποίησης καταστατικού εφόσον 
υπάρχει, στο οποίο να αναφέρονται οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει. 

 

4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τη χώρας 
εγκατάστασης τους αντίστοιχο με τα υπό στοιχεία (γ) και (δ) πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό των Ελλήνων Πολιτών . 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

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

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό. 

γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόμενων πρατηρίων, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, 
ότι αποδέχονται την συνεργασία. 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και ότι η προσφορά τους ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής 
προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνοπτική έκθεση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
ζητούμενων ειδών.   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς με την επιγραφή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον διαγωνισμό 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», θα είναι καλά σφραγισμένος. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει το ποσοστό έκπτωσης (έως δύο δεκαδικά ψηφία) επί τοις εκατό (%) 
στη μέση διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου, που προκύπτει από τον 
εβδομαδιαίο πίνακα τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου.   

Διευκρινίζεται ότι :  

- Η οικονομική προσφορά αποτελείται από τον Προϋπολογισμό Προσφοράς σύμφωνα με το 
αντίστοιχο έντυπο της Υπηρεσίας που θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι. Το έντυπο αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υπόδειγμα για τη δημιουργία ενός ίδιου εντύπου, εφόσον 
το επιθυμούν οι διαγωνιζόμενοι. 

- Όλα τα προς συμπλήρωση στοιχεία των εντύπων της οικονομικής προσφοράς θα είναι 
συμπληρωμένα είτε χειρόγραφα με μελάνι (μπλε ή μαύρο), είτε θα αποτελούν προϊόντα 
εκτύπωσης 

- Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για ένα από τα δύο ή και για τα δύο είδη 
καυσίμων. Υποχρεωτικά θα προσφερθεί το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας από το 
επιλεγόμενο καύσιμο.   

- Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο των μελών της 
εταιρίας. Μονογραφές που ενδεχομένως λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα των προσφορών. 
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- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση του καυσίμου στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

- Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (με ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προ-
σφοράς). 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 
όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 

- Κάθε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο σε ένα διαγωνιζόμενο σχήμα. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και έως της παράδοσής των προς προμήθεια ειδών, 
απαγορεύεται η αναπροσαρμογή ποσοστών έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που 
θέτουν σαν όρο την αναπροσαρμογή ποσοστών έκπτωσης για το χρονικό διάστημα από της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και έως της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 8  

Παροχή διευκρινήσεων 

1. Η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού διατίθενται από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.), Γραφείο Προμηθειών, Διον. 
Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ), τηλ. 26950 43811 (Εσωτ. 12, κα Μαρούδα, κα Μπαταγιάννη). Η διάθεση 
των τευχών γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε σε εταιρεία ταχυμεταφοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των 
τευχών, να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των τευχών του 
διαγωνισμού υποβάλλοντας εγκαίρως ερωτήσεις στη Δημοπρατούσα Αρχή, η οποία υποχρεούται 
να απαντήσει το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

4. Μετά την κατάθεση καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των 
προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 
διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

6. Στην περίπτωση που ζητηθούν έγγραφες διευκρινίσεις, αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Επι-
τροπή Αξιολόγησης μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από αυτήν, διαφορετικά δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 9  

Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη. Κατά την διαδικασία αυτή απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η παραλαβή άλλης 
προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται, κατά σειρά παράδοσης, ο κυρίως φάκελος. Οι φάκελοι της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και 
φυλάσσονται από την Επιτροπή. 

2. Γίνεται αναλυτική καταγραφή των δικαιολογητικών που περιέχονται σε κάθε φάκελο. Οι 
προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό μονογράφονται 
κατά τη διενέργειά του από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

3. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι’ αυτούς 
που πιθανόν θα αποκλεισθούν. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στην συνέχεια ανακοινώνει αυτούς 
που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους και τους 
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καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους. Προσφορές που αποκλείστηκαν 
κατά την ανωτέρω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους 
διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση επί του διαγωνισμού.  

4. Εάν κατά την παραπάνω διαδικασία δεν προκύψει αποκλεισμός διαγωνιζομένων ή αν δεν τεθεί 
θέμα αντιρρήσεων ή ενστάσεων, τότε η διαδικασία συνεχίζεται με την αποσφράγιση των τεχνικών 
προσφορών. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα 
γίνει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί 
εγγράφως στους διαγωνιζόμενους με δικαίωμα συμμετοχής στη φάση αυτή. 

5. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης και 
εισήγησης για ανάθεση. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από όρους της 
διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη 
ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

6. Η Επιτροπή ανακοινώνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το καταγράφει στο πρακτικό του 
διαγωνισμού ενώ ειδοποιεί και εγγράφως τους διαγωνιζόμενους με δικαίωμα συμμετοχής στην 
παρούσα φάση. 

7. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Στην συνέχεια ανακηρύσσεται ο Ανάδοχος της προμήθειας, 
με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

8. Ακολουθεί η σχετική διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 

9. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση, η οποία και θα αναρτηθεί σε 
εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
την ημερομηνία αποσφράγισης.  

10. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των 
τιμών που προσφέρθηκαν. 

11. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οι οποίοι θα είναι 
παρόντες κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τότε αυτοί πρέπει να υποβάλλουν 
στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. Εάν ο εκπροσωπούμενος αποτελεί νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό ή ένωση 
προμηθευτών, επιπλέον θα υποβληθεί και αντίστοιχο έγγραφο νομιμότητας εκπροσώπησης (γι 
αυτόν δηλαδή που υπογράφει τη βεβαίωση εκπροσώπησης, π.χ. καταστατικό εταιρείας για τα 
νομικά πρόσωπα).  

Οι εκπρόσωποι των προμηθευτών θα πρέπει να επιδείξουν στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για έλεγχο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, 
κτλ). 

Άρθρο 10  

Αποτέλεσμα διαγωνισμού  - Κατακύρωση 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., μπορεί να 
προτείνει:  

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο 
προμηθευτής.  
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

2. Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 
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3. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Η έγκριση του αποτελέσματος και η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί σε 
όλους τους διαγωνισθέντες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του παρόντος διαγωνισμού σε οποιοδήποτε 
στάδιό του και μη κατακύρωσης της Σύμβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε 
είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη 
Σύμβαση, ή εάν δεν προσέλθει εντός 10 (δέκα) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής 
πρόσκλησης για την υπογραφή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και 
διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει ως ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης 
διαγωνιζόμενο με τον οποίο θα υπογράψει τη Σύμβαση, κ.ο.κ. 

Άρθρο 11  

Ενστάσεις 

1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Επί των ενστάσεων θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. μετά από γνώμη της 
αρμόδιας για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσίας και η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί 
στους διαγωνιζόμενους. 

3. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών υποβάλλονται κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 
γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. 

4. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της 
καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα 
(10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αρμοδίου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου. 

5. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν 
έως και την κατακυρωτική απόφαση οι ενστάσεις γίνονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει 
στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

7. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 

8. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε 
βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό 
από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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Άρθρο 12  

Κατάρτιση σύμβασης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση  

2. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

3. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Η Σύμβαση θα καταρτισθεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη και θα 
διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

5. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι έως την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνι-
σμού προμήθειας καυσίμων του Δήμου Ζακύνθου (η οποία θα καλύψει και τις ανάγκες όλων των 
νομικών του προσώπων) για το 2016. Υποχρεωτικά η ισχύς της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει την 
31/12/2016. 

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη 
σύμβαση. 

Άρθρο 13  

Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού 

1. Για την επικοινωνία της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. με τους διαγωνιζόμενους, πρέπει αυτοί με δήλωσή τους να 
καθορίσουν Αντίκλητο και να δώσουν τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, κλπ), έτσι ώστε να είναι δυνατή και χωρίς καθυστέρηση η επαφή μαζί του. 

2. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και των διαγωνιζομένων θα 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, τυχόν αντιρρήσεις κατά του αποτελέσματος 
οποιασδήποτε φάσης του διαγωνισμού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον 
ανάδοχο προμηθευτή (αναλογικά). 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

 

Διονύσιος Κοντονής 
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ΤΕΥΧΟΣ 2: 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη 
των αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.). 

Άρθρο 2  

Ισχύουσες διατάξεις: 

α. Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/23-03-1993). 

β. Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 
19/01.02.1995) . 

γ. N.3463/06, περί «Kύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114A/08-06-2006) . 

Άρθρο 3  

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

1. Η Διακήρυξη  

2. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

3. Η Τεχνική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές   

4. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

Άρθρο 4  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 5  

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού και να καταθέσει την κατά το άρθρο 
6 της παρούσης, εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής. 

Άρθρο 6  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του συμφωνητικού καθορίζεται σε 3% της συνολικής συμβατικής αξίας 
προ Φ.Π.Α.    

Άρθρο 7  

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να επιβληθεί σε 
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 8  

Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

  

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.434,08 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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Άρθρο 9  

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά τη 
παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα, η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των 
ειδών. 

Άρθρο 10  

Η παράδοση των καυσίμων, για οποιαδήποτε είδος και ποσότητα ήθελε ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., θα 
γίνεται από το προμηθευτή εντός 24 ωρών από την εντολή του Υπεύθυνου της κάθε Υπηρεσίας. 
Εφόσον το πρατήριο του Αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από την 
πόλη της Ζακύνθου, η παράδοση των καυσίμων σε κάθε όχημα της Δ.ΕΥ.Α.Ζ. θα γίνεται με βυτιοφόρο 
όχημα του Αναδόχου, σε χώρο που θα υποδειχτεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 29/07/16 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 01/08/16 

 

  

  

Κων/νος Χρυσικόπουλος 

Χημικός Μηχανικός  

 Ο Γενικός  Διευθυντής  

  

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
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ΤΕΥΧΟΣ 3: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια καύσιμων που απαιτούνται για την κίνηση και 
λειτουργία των μεταφορικών μέσων, των μηχανημάτων έργων και του αποφρακτικού της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.).   

Στις 25/06/16 ο Δήμος Ζακύνθου διενήργησε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του και των 
Νομικών του Προσώπων (μεταξύ αυτών και της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.). Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, με ημερομηνία 04/08/16, οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την προμήθεια καυσίμων, 
δεν έγιναν αποδεκτές, διότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν ήταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα επαναπροκυρυχθεί και μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. θα καλύψει τις ανάγκες της σε καύσιμα, με τις ποσότητες που 
περιλαμβάνονται στον τρέχοντα πρόχειρο διαγωνισμό.    

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των 53.434,08 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και 
βαρύνει το Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του Οικονομικού Έτους 2016 (Κ.Α. 64.00.00.000). 
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

 

Α/Α Είδος  Μονάδα  Ποσότητα 

    Μέτρησης   

        

1 Πετρέλαιο κίνησης L 40.000 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. L 5.200 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 
μελέτης. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα αποφασίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. Ζακύνθου, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις της με αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (και όλες τις μεταγενέστερες) και του Ν. 2286/95. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 29/07/16 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 01/08/16 

 

  

  

Κων/νος Χρυσικόπουλος 

Χημικός Μηχανικός  

 Ο Γενικός  Διευθυντής  

  

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

  
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.434,08 € € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΤΕΥΧΟΣ 4: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καυσίμων της προμήθειας θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ 
αριθμ. 355/2000 (ΦΕΚ 410/Β/11-4-201) και 291/2003 (ΦΕΚ 332/Β/11-2-2004) ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομίας & Οικονομικών - Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

Τα καύσιμα θα είναι ομοιογενή, διαυγή, δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες και δεν θα περιέ-
χουν ουσίες δυσμενείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Απαγορεύεται η προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για πετρέλαιο κίνησης ή λειτουργία μηχανήματος.  

Σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή παραλαβής των καυσίμων κρίνει αναγκαία τη διενέργεια 
ποιοτικού ελέγχου (με δειγματοληψία) τα δείγματα θα αποστέλλονται αποκλειστικά για εξέταση, 
ανάλυση και γνωμάτευση στα αρμόδια παραρτήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, του οποίου η 
γνωμάτευση είναι υποχρεωτική για τους συμβαλλόμενους, τα δε τυχόντα έξοδα βαρύνουν τον 
ανάδοχο της προμήθειας.  

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 29/07/16 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 01/08/16 

 

  

  

Κων/νος Χρυσικόπουλος 

Χημικός Μηχανικός  

 Ο Γενικός  Διευθυντής  

  

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 

Διον. Ρώμα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  
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Σελ. 16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

1. ΦΕΚ 410/11-04-2011 

 Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 

 Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 

 Τροποποίηση της 985/96 απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
αμόλυβδης βενζίνης 98 RON 

2. ΦΕΚ 332/11-02-2004, «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ 
του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13

ης
 Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

 

 



Σελ. 17 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α Είδος  Μον. Ποσότ. Τιμή Μον. Σύνολο 
    Μέτρ.   [€]  [€] 

            

  
 

        

1 Πετρέλαιο κίνησης L 40.000 0,920 36.800,00 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. L 5.200 1,210 6.292,00 

            

 
    

 
  ΣΥΝΟΛΟ Ι: 43.092,00 

 
    Φ.Π.Α. 23%: 10.342,08 

 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 53.434,08 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 29/07/16 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 01/08/16 

 

  

  

Κων/νος Χρυσικόπουλος 

Χημικός Μηχανικός  

 Ο Γενικός  Διευθυντής  

  

 

Γεώργιος Αμπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
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Σελ. 18 

ΤΕΥΧΟΣ 6: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(
*

)
 

 Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

       % 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ. 
 

      % 

 

 

(*) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 

  

 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
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