
            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγρίνιο, 9 / 7 / 2019                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                            Αρίθµ. Πρωτ.:29815                              
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ            
Πληροφορίες :∆. Σταύρου  
Τηλ.: 2641360274 
Fax:26410360277 
E-mail:dagrpromithion@agrinio.gr                                                                                 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:« Προµήθεια καυσίµων ( 1ετρέλαιο κίνησης  και αµόλυβδη βενζίνη 95 
οκτανίων) για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ».     
CPV: 09132100-4, 09130000-9 

Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγρινίου, µε την αρίθµ. 142/2019 α9όφαση     
Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής ( Α∆Α: 9ΕΣ6Ω65-ΑΤΞ)  και ύστερα α9ό την αριθ. ∆56/2019 
σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ , έχει 9ροσφύγει στη διαδικασία  της 
δια9ραγµάτευσης  σύµφωνα µε τις διατάξεις της  9αρ. 29ερ. γ  του άρθρου 32  και 
του άρθρου 32ΑΒ του Ν. 4412/2016  ό9ως τρο9ο9οιήθηκε α9ό το άρθρο 43 του 
Ν.4605/2019, για την 9ροµήθεια καυσίµων  (9ετρέλαιο κίνησης  και αµόλυβδη 
βενζίνη 95 οκτανίων) για την κάλυψη των αναγκών  του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,  9ροϋ9ολογισµού 7.160,00Ευρώ  µε  ΦΠΑ 24 % µε τους  9αρακάτω 
όρους  και  9ροϋ9οθέσεις : 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η 9ροµήθεια αφορά  την 9ροµήθεια  καυσίµων  για τις ανάγκες  των  δοµών  ( 
Βοήθεια στο Σ9ίτι  και  Κ∆ΑΠ –ΜΕΑ )  του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ  ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
9ροϋ9ολογισµού  7.160,00Ευρώ   µε  ΦΠΑ  24 % ως εξής:  

Αναλυτικά οι τεχνικές 9ροδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο αρίθµ. 
9ρωτ.:1902/20-5-2019 αίτηµα του Νοµικού Προσώ9ου, το ο9οίο α9οτελεί 
ανα9όσ9αστο τµήµα  της 9αρούσας  9ρόσκλησης (  Παράρτηµα 1) .  
Η δα9άνη θα βαρύνει  τον 9ροϋ9ολογισµό του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
έτους  2019 α9ό  έσοδα τους   .   
 
2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1.  Αναθέτουσα  αρχή  

Ε9ωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ(

lit) 

Ενδεικτικός 

9ροϋ9ολογισµός  

µε ΦΠΑ  24%(€) 

   1 60-6641.001 Πετρέλαιο κίνησης 1.900,00    2.694,20 

   2 
15-6641.002 

60-6641.002 

Αµόλυβδη Βενζίνη 95 

οκτανίων 

 2.700,00      4.465,80 

 ΣΥΝΟΛΟ: 7.160,00 
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Ταχυδροµική διεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ  10 

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 30131 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  

Κωδικός ΝUTS EL-631 

Τηλέφωνο 2641360274 

Φαξ 2641360277 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dagrpromithion@agrinio.gr 

Αρµόδιος για 9ληροφορίες ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
(∆/νση Οικονιµικών  Υ9ηρεσιών – Τµήµα 
Προµηθειών , Παλαµά & Μαβίλη 6- 
Αγρίνιο  τηλ.:2641360474 ,  
e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr)   

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofagrinio.gr 

 
 2.2. Στοιχεία  σύµβασης  

 
3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ανάθεση της 9ροµήθειας θα γίνει µε α9όφαση Οικονοµικής Ε9ιτρο9ής  , σύµφωνα  
µε το άρθρο 32 κα 32 Α  του Ν. 4412/2016.  
Κριτήριο για την τελική ε9ιλογή 9ροµηθευτή είναι η 9λέον συµφέρουσα α9ό 
οικονοµικής ά9οψης 9ροσφορά,  α9οκλειστικά   βάσει   τιµής η ο9οία εκφράζεται ως   
το µεγαλύτερο 1οσοστό έκ1τωσης  ε9ί τοις εκατό (%), στην τιµή 9ου 9ροκύ9τει α9ό 
το εκδιδόµενο δελτίο 9ιστο9οίησης τιµών της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά 
την ηµέρα 9αράδοσής τους .  
  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑ  ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ :  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ( 9αρ. 29ερ. γ του άρθρου 32   και 
άρθρο 32 Α  του Ν. 4412/2016 ) 

CPV:   09132100-4 , 09130000-9 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.774,19Ευρώ 9λέον του ισχύοντος ΦΠΑ  24%   ήτοι 
7.160,00 Ευρώ . 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ίδια  έσοδα  της  ΚΟΙΠΑ  &  ΕΣΠΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµικής ά9οψης 
9ροσφορά,  α9οκλειστικά βάσει   τιµής  για το σύνολο 
των ειδών   της  9ροµήθειας 

ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  29815 /9-7-2019  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

15/7/2019 και ώρα  11:00 9.µ.  

Παραλαβή της  Πρόσκλησης και των 
τευχών της:  
 

  Α9ό την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
http://www.cityofagrinio.gr και σε έντυ9η µορφή 
α9ό το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου .  
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4.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης της 9ροµήθειας ορίζεται για διάστηµα ως την υ9ογραφή 
σύµβασης µε ανάδοχο- συµβασιο9οίηση του νέου ανοικτού άνω των ορίων 
διαγωνισµού(σύµφωνα µε την αρίθµ. 9ρωτ. 22149/23-5-2019 ∆ιακήρυξη) και το  
αργότερο  6 µήνες α9ό  την υ9ογραφή της. 
 
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Το 9ετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα 9αραδίδονται τµηµατικά ανάλογα 
µε τις ανάγκες της Υ9ηρεσίας, εντός του ∆ήµου, στα οχήµατα  αυτού. Τυχόν έξοδα 
9ροετοιµασίας και µεταφοράς του 9ετρελαίου κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης 
σε 9ροκαθορισµένο τό9ο 9αράδοσης θα ε9ιβαρύνουν τον 9ροµηθευτή υ9έρ του 
ο9οίου θα κατακυρωθεί η 9ροµήθεια για κάθε είδος.  
 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η δια9ραγµάτευση θα διενεργηθεί  µε την κατάθεση έντυ1ων σφραγισµένων 
1ροσφορών  µε καταληκτική ηµεροµηνία υ9οβολής  τους  την  15-7-2019   και ώρα 
11:00 9.µ.   
Οι φάκελοι των 9ροσφορών υ9οβάλλονται,  
 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Ε9ιτρο9ή διενέργειας  και  αξιολόγηση των 
9ροσφορών  (∆/νση  Τεχνικών Υ9ηρεσιών , 9ρώην ∆ηµαρχείο ∆ηµοτικής Ενότητας  
Νεά9ολης ,  Τ Κ 30100, Αγρίνιο )  
 είτε (β) µε α9οστολή, ε9ί α9οδείξει, 9ρος την αναθέτουσα αρχή, (∆/νση  
Τεχνικών Υ9ηρεσιών , 9ρώην ∆ηµαρχείο ∆ηµοτικής Ενότητας  Νεά9ολης ,  Τ Κ 
30100, Αγρίνιο )  
 είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο 9ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (∆/νση  
Τεχνικών Υ9ηρεσιών , 9ρώην ∆ηµαρχείο ∆ηµοτικής Ενότητας  Νεά9ολης ,  Τ Κ 
30100, Αγρίνιο )  
 Σε 9ερί9τωση ταχυδροµικής α9οστολής ή κατάθεσης στο 9ρωτόκολλο, οι φάκελοι 
9ροσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 9ρωτοκολληθεί στο 9ρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής 9ου διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την 9αρα9άνω  
ηµεροµηνία και ώρα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
9εριεχοµένου των 9ροσφορών 9ου α9οστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 9αραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα α9ό 
ο9οιοδή9οτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδο9οιηθεί 
εγκαίρως. 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι 9ροσφορές υ9οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
ο9οίο 9ρέ9ει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Ε1ιτρο1ής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά 
του ……… 

για την Προµήθεια καυσίµων   ( 1ετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη )  για το  
Νοµικό  Πρόσω1ο ΚΟΙΠΑ   ∆ήµου Αγρινίου » 

και ηµεροµηνία λήξης 1ροθεσµίας υ1οβολής 1ροσφορών στις 15/7/2019 
 
Ο κυρίως φάκελος της 9ροσφοράς συνοδεύεται α9ό αίτηση υ9οβολής 9ροσφοράς 
στο διαγωνισµό, η ο9οία αναγράφει το διαγωνισµό στον ο9οίο αφορά, τα στοιχεία 
ταυτότητας του 9ροσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή ε9ωνυµία (ή 
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ονοµατε9ώνυµο φυσικού 9ροσώ9ου), α9αραίτητα στοιχεία ε9ικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
Εντός του κυρίως φακέλου της 9ροσφοράς 9εριλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρό9ο 9ου δε µ9ορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιλη9τό, ε1ί 1οινή α1οκλεισµού), µε την 
ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο ο9οίος 9εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
9ροσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε9ίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
Προσφορές 9ου 9εριέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε ο9οιοδή9οτε τρό9ο, 9ριν 
α9ό την ηµεροµηνία  υ9οβολής της  9αρ. 6  της 9αρούσας, δεν α9οσφραγίζονται, 
αλλά 9αραδίδονται στην  αρµόδια Ε9ιτρο9ή της δια9ραγµάτευσης . 
Για τυχόν 9ροσφορές 9ου υ9οβάλλονται εκ9ρόθεσµα, η Ε9ιτρο9ή  σηµειώνει στο 
9ρακτικό της την εκ9ρόθεσµη υ9οβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα 9ου 
9εριήλθε η 9ροσφορά στην κατοχή της ή 9ου 9αρελήφθη η συστηµένη ε9ιστολή 
α9ό την αναθέτουσα αρχή ή 9ου κατατέθηκε στο 9ρωτόκολλο της αναθέτουσα 
αρχής) και τις α9ορρί9τει ως µη κανονικές. 
Οι 9ροσφορές υ9ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασµό του 
οικονοµικού φορέα : 

α) α9ό τον ίδιο τον 9ροσφέροντα (σε 9ερί9τωση φυσικού 9ροσώ9ου),  
β) το νόµιµο εκ9ρόσω9ο του νοµικού 9ροσώ9ου (σε 9ερί9τωση νοµικού 

9ροσώ9ου) και  
γ) σε 9ερί9τωση ένωσης οικονοµικών φορέων 9ου υ9οβάλλει κοινή 

9ροσφορά, είτε α9ό όλους τους οικονοµικούς φορείς 9ου α9οτελούν την ένωση είτε 
α9ό εκ9ρόσω9ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.  
Στην 9ροσφορά α9αραιτήτως 9ρέ9ει να 9ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµ9εριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκ9ρόσω9ος/συντονιστής αυτής. 
Α9ό τον 9ροσφέροντα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της 9ροσφοράς του 9ου 
έχουν εµ9ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 9ληροφορίες ως 
εµ9ιστευτικές, λόγω ύ9αρξης τεχνικού ή εµ9ορικού α9ορρήτου, στη σχετική δήλωσή 
του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 9ράξεις 9ου 
ε9ιβάλλουν την εµ9ιστευτικότητα της συγκεκριµένης 9ληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ9ιστευτικές 9ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
9ροσφερόµενες 9οσότητες, την οικονοµική 9ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
9ροσφοράς 9ου χρησιµο9οιούνται για την αξιολόγησή της. 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ   

Α. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των 9ροσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία 9εριλαµβάνουν : 
1) Τα αναφερόµενα στην 9αρ. 2.2.9.2 της αριθµ. .:22149/23-5-2019 ∆ιακήρυξη  
διαγωνισµού καυσίµων 9ου βρίσκεται σε εξέλιξη , α9οδεικτικά µέσα –
δικαιολογητικά  κατακύρωσης .  
 
2) Την τεχνική 9ροσφορά 9ου 9ρέ9ει να καλύ9τει όλες τις α9αιτήσεις και τις 
9ροδιαγραφές 9ου έχουν τεθεί α9ό την αναθέτουσα αρχή   στο Παράρτηµα  1 της 
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9αρούσας και στην αριθµ. 9ρωτ.: 22149/23-5-2019 ∆ιακήρυξη, 9εριγράφοντας 
ακριβώς 9ώς οι συγκεκριµένες α9αιτήσεις και 9ροδιαγραφές 9ληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των ο9οίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 9ροσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

Β) Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»/Τρό1ος σύνταξης και 
υ1οβολής οικονοµικών 1ροσφορών/τιµή  

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην 9αρούσα 
κριτήριο ανάθεσης και εκφράζεται ως 9οσοστό  έκ9τωσης στην τιµή των καυσίµων 
κατά την ηµέρα 9αράδοσής τους .    
Στην τιµή 9ροσφοράς  9εριλαµβάνονται οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
ε9ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ9εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για την 9αράδοση των ειδών  στον τό9ο και µε τον τρό9ο 9ου 9ροβλέ9εται στα 
έγγραφα της σύµβασης. 
Οι υ9έρ τρίτων κρατήσεις υ9όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου   και  ε9’ αυτού εισφορά υ9έρ ΟΓΑ . 
Οι 9ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
ανα9ροσαρµόζονται . 

9.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η έναρξη υ9οβολής των 9ροσφορών 9ου κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ηµεροµηνία στην Ε9ιτρο9ή   διεξαγωγής   της  δια9ραγµάτευσης, σε   δηµόσια 
συνεδρίαση, κηρύσσεται α9ό τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα 9ριν α9ό την ώρα λήξη 
της 9ροθεσµίας της  9αραγράφου  6  της 9αρούσης. Η 9αραλαβή µ9ορεί να 
συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υ9οβολή, 9ου έχει εµ9ρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακο9ή λόγω του 9λήθους των 9ροσελθόντων ενδιαφεροµένων 
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 9αραλαβής κηρύσσεται ε9ίσης α9ό τον Πρόεδρο 
της Ε9ιτρο9ής , µε 9ροειδο9οίηση ολίγων λε9τών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 9ροσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Ε9ιτρο9ής   ε9ικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το 9ρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να δια9ιστώσει αν έχουν υ9οβληθεί 9ροσφορές κατά την 
9αρ. 6   της 9αρούσης (η ώρα και ηµέρα  υ9οβολής αναγράφεται τόσο στο 
9ρωτόκολλο όσο και 9άνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον 
κυρίως φάκελο µονογράφεται α9ό τον υ9εύθυνο υ9άλληλο) και σε καταφατική 
9ερί9τωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 9αραλαµβάνει 
τις 9ροσφορές για να τηρηθεί η υ9όλοι9η διαδικασία του διαγωνισµού.  
Η Ε9ιτρο9ή ύ  µετά τη λήξη της 9αραλαβής α9οσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και 
στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής-τεχνικής 9ροσφοράς  
και  9ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Οι 9ροσφορές 9ου 9αραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους 
σε σχετικό 9ρακτικό της Ε9ιτρο9ής , στο ο9οίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 
9ροσέλευσης, η ε9ωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκ9ρόσω9ος 
και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον 
αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, ό9ως καταχωρήθηκαν στο 9ρακτικό και 
µονογράφονται α9ό τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε9ιτρο9ής . 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο 9ροβαίνει στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών  συµµετοχής  και της  τεχνικής 9ροσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους 
των εγγράφων της σύµβασης  και συντάσσει 9ρακτικό για την α9όρριψη των 
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τεχνικών 9ροσφορών 9ου δεν γίνονται α9οδεκτές και την α9οδοχή των τεχνικών 
9ροσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
9ροσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι9ών στοιχείων των 
9ροσφορών, α9οσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα 9ου ορίζεται  µε  
ειδική 9ρόσκληση. Για όσες 9ροσφορές δεν κρίθηκαν α9οδεκτές κατά τα 
9ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής 9ροσφοράς δεν 
α9οσφραγίζονται αλλά τηρούνται α9ό την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική 
ε9ίλυση τυχόν διαφορών 9ου 9ροκύψουν α9ό την διαδικασία . Η Ε9ιτρο9ή 
Αξιολόγησης 9ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 9ροσφορών και 
συντάσσει 9ρακτικό στο ο9οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α9οδοχή ή α9όρριψή 
τους, την κατάταξη των 9ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την 9αρούσα κριτήριο 
ανάθεσης και την ανάθεση   της 9ροµήθειας .  
Εάν οι 9ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή α9αιτεί α9ό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιµή ή το κόστος 9ου 9ροτείνουν στην 9ροσφορά τους, εντός α9οκλειστικής 
9ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση της σχετικής 
9ρόσκλησης. Στην 9ερί9τωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην 9ερί9τωση ισότιµων 9ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ε9ιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 9ου υ9έβαλαν ισότιµες 9ροσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώ9ιον της Ε9ιτρο9ής του ∆ιαγωνισµού και 9αρουσία των 
οικονοµικών φορέων 9ου υ9έβαλαν τις ισότιµες 9ροσφορές.  
Τα ανωτέρω υ1ό στοιχεία α ,  β & γ   στάδια ,λόγω του κατε1είγοντος και  
σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 32Α γίνονται  ενιαία,  σε  µία συνεδρίαση  
και  ένα   Πρακτικό . 
Τα α9οτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων ε9ικυρώνονται µε α9όφαση του 
α9οφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η ο9οία κοινο9οιείται  στους 
9ροσφέροντες . 

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

Για την υ9ογραφή της σύµβασης α9αιτείται η 9αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 9αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο9οίας ανέρχεται σε 
9οσοστό 5% ε9ί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 9ριν ή κατά 
την υ9ογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, 9ροκειµένου να γίνει α9οδεκτή , 9ρέ9ει να 
9εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 9αράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
9αρούσας και ε9ι9λέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το 
9εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα9ί9τει σε 9ερί9τωση 9αράβασης των όρων της 
σύµβασης, ό9ως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε9ιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική 9οσοτική 
και 9οιοτική 9αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 9ρωτόκολλο 
οριστικής 9οιοτικής και 9οσοτικής 9αραλαβής αναφέρονται 9αρατηρήσεις ή 
υ9άρχει εκ9ρόθεσµη 9αράδοση, η ε9ιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά 
την αντιµετώ9ιση των 9αρατηρήσεων και του εκ9ροθέσµου.  

11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Η αναθέτουσα αρχή κοινο9οιεί την α9όφαση  ανάθεσης, µαζί µε αντίγραφο  του  
9ρακτικού  της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 9ροσφορών, σε κάθε 
9ροσφέροντα 9ου έχει υ9οβάλει α9οδεκτή 9ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του 
Ν. 4412/2016.    
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Η αναθέτουσα αρχή 9ροσκαλεί τον ανάδοχο να 9ροσέλθει για υ9ογραφή του 
συµφωνητικού εντός 9ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α9ό την κοινο9οίηση της 
σχετικής ειδικής 9ρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει α9οδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην 9ερί9τωση 9ου ο ανάδοχος δεν 9ροσέλθει να υ9ογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 9ροθεσµία, κηρύσσεται έκ9τωτος, και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 9ροσφέροντα 9ου υ9έβαλε την 
αµέσως ε9όµενη 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά.  
 
12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Κατά τα λοι9ά ισχύουν  οι όροι  της  αρίθµ. 9ρωτ. 22149/23-5-2019 ∆ιακήρυξη 
(Α∆ΑΜ:19PROC 004994724 ).   

 
 
 
 
 
Ο    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ  
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ΘΕΜΑ : Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών  

για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει ανάγκη να 

προμηθευτεί υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων) 

για την κάλυψη των αναγκών  των τμημάτων του Νομικού. 

Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια υγρών καυσίμων  είναι τα ακόλουθα : 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit) 

Ενδεικτική 

τιμή με 

ΦΠΑ (€) 

1 60-6641.001 Πετρέλαιο κίνησης 1.900,00 2.694,20 

15-6641.002 
2 

60-6641.002 

Αμόλυβδη Βενζίνη 

95 οκτανίων 
2.700,00 4.465,80 

ΣΥΝΟΛΟ 7.160,00 

 

Σε ότι αφορά το πετρέλαιο κίνησης (Diesel), τόσο το καύσιμο όσο και τα πρατήρια 

των αναδόχων, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την Κ.Υ.Α 514/2004/06 

(ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): « Καύσιμα αυτοκινήτων –Πετρέλαιο κίνησης –Απαιτήσεις 

και Μέθοδοι Δοκιμών», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 

Β/28-1-2010), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 

921 β/21-05-2015).  

Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις 

από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με 

πετρέλαιο θέρμανσης. 

Σε ότι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, τόσο το καύσιμο όσο και τα πρατήρια των 

αναδόχων, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την Α.Χ.Σ 510/2004/07 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΚΟΙ.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αγρίνιο:  20/5/2019 

Αρ. Πρωτ. : 1902 

 

ΠΡΟΣ : Την Διεύθυνση του Νομικού 

Προσώπου ΚΟΙ.Π.Α –Τμήμα Οικονομικό 
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(ΦΕΚ 8728/4-6-2007): « Καύσιμα Αυτοκινήτων –Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και 

Μέθοδοι Δοκιμών». 

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές 

(ΕΛ.Δ.Α).  Η παραπάνω προμήθεια αφορά την κάλυψη επειγουσών αναγκών. 

 

 

           Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

            Μάντη Νίκη Κατσώνης Αλέξανδρος Αγγελοπούλου Κων-να  
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