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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 

∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, µε δηµοσίευση προκήρυξης και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη  προµηθευτή/προµηθευτών υγρών 
καυσίµων    για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στην Καστοριά καθώς και του Συνοριακού Σταθµού 
Κρυσταλλοπηγής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

18-09-2015 18-09-2015 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

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. Την ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
σύµφωνα µε το οποίο ο αρχαιότερος Γενικός ∆ιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα 
όταν η θέση είναι κενή. 

5. Την αριθµ. πρωτ. 77912/16422/28-12-2012 (Α∆Α : Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ)  Απόφαση Γ.Γ.Απ.∆.Ηπ-∆.Μ., 
περί ορισµού Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

7. Τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµικών – Γεωργίας – ∆ηµόσιας Τάξης 
«Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθµών». 

8. Την µε αριθµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των  ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
«Ρύθµιση του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων 
από µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς». 

9. Τις διατάξεις του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015». 

11. Την υπ’ αριθµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – 
Οικονοµικών  «Άνοιγµα Λογαριασµού Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης».  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 
13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις 
κ.λ.π.». 

15. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

16. Την µε αριθµ. 12179/02-07-2014 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) υπουργική απόφαση «περί καθορισµού 
ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
την αριθµ. 14815/11-08-2014 (ΦΕΚ 2207/Β/11-08-2014) οµοία. 

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

18. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
19. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) «Περί παρακράτησης φόρου 

εισοδήµατος», όπως ισχύει µε το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) « Φορολογία 
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις». 

20. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 
όπως ισχύει. 
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21. Tις  διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005). 

22. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων 
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

23. Την µε αριθµ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και 
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)». 

24. Την µε αριθµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». 

25. Τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κράτους  σχετικά  µε τις 
προδιαγραφές των υγρών καυσίµων (θέρµανσης – κίνησης) [Σχετικές οι µε αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 
1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις]. 

 
26. Την µε αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 

(Ε.Ε L 134/30-4-2004)  «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  µε τον κανονισµό (ΕΕ) αρ. 
1336/2013/13-12-2013  της Επιτροπής, µε τον οποίο καθορίζονται  τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους 
που εφαρµόζονται από 01-01-2014 (σχετ. το µε αριθµ. 110/10-01-2014 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και η 
µε αριθµ. Π1/155/20-01-2014 εγκύκλιος του ΥΠ.ΑΝ)). 

27. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007)  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί 
κρατικών προµηθειών προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005». 

28. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (173/Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 
− Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α). 

29. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ 19/Α/1995)   «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 

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

31. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του 
Ν. 4320/2015(ΦΕΚ /Α/19-03-2015). 

 

32. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

33. Τις διατάξεις του άρθρου 10  του Ν. 4038/02-02-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις 
που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-
2015». 

34. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) «∆ιαµόρφωση 
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 
διατάξεις». 

ΑΔΑ: 7ΕΒΟΟΡ1Γ-Φ0Μ
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35. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
ειδικότερα τις 1/2013, 2/2014, 4/2014  και 7/2015.  

 
36. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις  διατάξεις του Ν. 
4205/2013(ΦΕΚ 242/Α/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων…  και άλλες διατάξεις» 
(άρθ.9, παρ. 4β) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4254/07-04-2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

37. Την µε αριθµ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθµιση 
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων». 

38. Την µε αριθµ. Π1/1732/23-07-2013(ΦΕΚ 1869/Β/31-07-2013)  υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις αριθµ.Π1/2097/20-09-2013(ΦΕΚ2441/Β/30-09-2013),  Π1/2166/07-11-
2013(ΦΕΚ 2939/Β/20-11-2013) και  Π1/241/24-01-2014(ΦΕΚ 156/Β΄/29-01-2014).  

39. Την Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/8/21-10-2013) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.». 

40. Την µε αριθµ. Π1/542/04-03-2014 εγκύκλιο του  ΥΠ.ΑΝ.- Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων».   

41. Το µε αριθµ. πρωτ. Π1/2162/03-11-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ.- Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε 
θέµα «Ενηµέρωση για την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.». 

  
42. Την µε αριθµ. πρωτ. 2260/606/15-01-2015 Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας. 

43. Την µε αριθµ. πρωτ. 2266/609/15-01-2015. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & 
προσφυγών για τη διεξαγωγή διαγωνισµών προµηθειών και παροχής υπηρεσιών από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

44. Τις µε αριθµ. 17709/4329/01-04-2015 (Α∆Α:ΩΖΝ4ΟΡ1Γ-ΑΝΒ),, 17710/4330/01-04-2015 
(Α∆Α:Ψ7Ξ9ΟΡ1Γ-ΛΤΨ),  17712/4331/01-04-2015(Α∆Α: 742ΩΟΡ1Γ-ΟΝΟ),, 17716/4334/01-04-
2015(Α∆Α: 6ΑΖ6ΟΡ1Γ-ΥΒ9), 17719/4337/01-04-2015(Α∆Α: 60Α5ΟΡ1Γ-Χ9Φ) Αποφάσεις Ανάληψης 
δέσµευσης υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ., συνολικού ποσού  235.500,00  €, 
που θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό του φορέα (993-24- Ε.Φ. 071,072,073). 

45. Τις  µε αριθµ. 23046/5424/27-04-2015(Α∆Α: 6ΨΞ∆ΟΡ1Γ-Α1Ω) και 23049/5425/27-04-2015 (Α∆Α: 
Β8ΝΙΟΡ1Γ-0Β4)  Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  
121.000,00  € για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών υγρών καυσίµων των Συνοριακών 
Σταθµών χωρικής µας αρµοδιότητας, για το  έτος 2015, από τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 
2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998). 

46. Την µε αρ. πρωτ.23437/5487/28-04-2015 (Α∆Α : 67ΠΝΟΡ1Γ-Ξ7Ψ)  Απόφαση της Απ.∆.Ηπ-∆.Μ. περί 
«έγκρισης διενέργειας Ανοικτού  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ιεθνή ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για 
την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων  για το έτος 2015,  για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και των 
Συνοριακών Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

47. Την µε αριθµ. 2/2015 ∆ιακήρυξη (Αριθµ. πρωτ. 23443/5488/28-04-2015). 
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48. Το µε αριθµ 1/16-06-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 

49. Την µε αριθµ. 36922/23-06-2015 Απόφαση της Απ.∆. Ηπ.-∆.Μ. περί «Έγκρισης αποτελέσµατος  
αξιολόγησης (ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση υπο – φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής – 
τεχνικής προσφοράς) Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ιεθνή ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη 2/2015). 

50. Το µε αριθµ. 2/03-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 

51. Την µε αριθµ. 41903/8962/15-07-2015   Απόφαση της Απ.∆. Ηπ.-∆.Μ. περί Έγκριση αποτελέσµατος 
αξιολόγησης (αξιολόγηση υπο – φακέλου οικονοµικής προσφοράς) Ανοικτού 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ιεθνή ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξη 2/2015) . 

52. Το µε αριθµ.43876/9390/23-07-2015 έγγραφό µας προς την  Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

53. Την µε αρίθµ. 191/2015(αρ.πρωτ.3381/07-08-2015) σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) προς την Υπηρεσία µας για προσφυγή σε 
διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 

54. Την µε αριθµ.                   Απόφαση της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. περί  προσφυγής σε διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη προµηθευτή/ών υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που 
εδρεύουν στην Καστοριά καθώς και του Συνοριακού Σταθµού Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται 
στην αριθµ. 2/2015 διακήρυξη. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ  Ε 

 
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ µε δηµοσίευση προκήρυξης για την προµήθεια 

υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης) 
συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 61.662,27 λίτρων και συνολικού προϋπολογισµού 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  
(64.400,00 €), ήτοι πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδοµήντα 
τριώνλεπτών (52.357,73 €) προ Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στην Καστοριά 
καθώς και του Συνοριακού Σταθµού Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθµ. 
2/2015 διακήρυξη, για τα οποία στον προηγηθέντα διεθνή διαγωνισµό κατατέθηκε 
προσφορά, η οποία δεν έγινε αποδεκτή,  κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24, 
παρ.1, περ. α του Π.∆. 60/2007  και σύµφωνα µε την αριθµ. 191/2015 απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί παροχής σύµφωνης γνώµης. 

 
2. Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες,  όπως διαµορφώνονται ανά  

τµήµα  (Οµάδα Υπηρεσιών  και είδος καυσίµων), αναλύεται,  ως εξής: 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α/Α Τµήµατος  

(Α/Α 2/2015 * ) 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΤΜΗΜΑ  (ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α) 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ   
(ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α) 

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
1 (20) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12320,33 12.000,00 9.756,10 

2 (21) ΚΙΝΗΣΗΣ 8065,58 12.000,00 9.756,10 

Σ.Σ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 
3 (29) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  40061,79 38.900,00 31.626,02 

4 (30) ΚΙΝΗΣΗΣ 1214,57 1.500,00 1.219,51 

     ΣΥΝΟΛΟ 61.662,27 64.400,00 52.357,73 

   * Εντός παρένθεσης ο Α/Α τµήµατος όπως περιγράφεται στη διακήρυξη 2/2015 
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3. Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
 
Η διαδικασία διαπραγµάτευσης θα  πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος (Α/Α Αρχικού 
διαγωνισµού 9508,1). 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ,  µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». στο Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007.  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η ∆ιαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
 

15-09-2015 

 
 

15-09-2015 

 
ηµέρα : 30-09-2015 

 
ώρα    :   15.00 µ.µ. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  
 

4. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα (ανά 
οµάδα υπηρεσιών και είδος καυσίµων), όπως αναλύονται  στον ανωτέρω πίνακα της 
παρ. 2. 

� Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόµενες  προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
υποχρεωτικά  το σύνολο των ανά είδος καυσίµων (καύσιµα θέρµανσης – καύσιµα 
κίνησης).   

� Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε τµήµατος ή και για 
µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

� Οι ποσότητες κατά είδος/κατηγορία καυσίµου, µπορεί να διαφοροποιούνται και θα 
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµώµενης αξίας που δεν µπορεί να 
µεταβληθεί. 
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5. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή, ήτοι το µεγαλύτερο ποσοστό 
παρεχόµενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  επί της µέσης λιανικής τιµής κάθε είδους 
καυσίµου (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, αµόλυβδης βενζίνης), της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας - Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού, (όπως καταγράφονται στα 
Εβδοµαδιαία ∆ελτία Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών 
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαπραγµάτευση έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί , οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά καθώς και κοινοπραξίες προµηθευτών.  

 
      Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 
7. Για τη συµµετοχή στη διαπραγµάτευση οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 
Οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στην  ηλεκτρονική διαπραγµάτευση 
καθώς και το περιεχόµενο των προσφορών αναλύονται στα  άρθρα 2 έως 4 του 
Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης (∆ιακήρυξη 2/2015). 

∆εν απαιτούνται δικαιολογητικά συµµετοχής – εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

Η Τεχνική και η Οικονοµική προσφορά θα υποβληθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παρ. 2.1 και 2.2. του άρθρου 4 του Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης (∆ιακήρυξη  
2/2015). 

8. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 5 και 6  του 
Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης (∆ιακήρυξη 2/2015). 

 
9. Η παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης θα γίνει  σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 

Αναλυτικού Τεύχους της προκήρυξης (∆ιακήρυξη 2/2015). 

10. Η δηµοσίευση της διακήρυξης θα γίνει µερικώς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του 
Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης  της ∆ιακήρυξης  2/2015, ήτοι η παρούσα θα 
δηµοσιευθεί σε περίληψη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : 

� στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
� σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 
� σε µία  (1) ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα/Νοµό, όπου 

εδρεύουν οι   Υπηρεσίες των φορέων που αφορά ο παρών διαγωνισµός. 

� Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δηµοσίευση στο φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ∆ιακηρύξεων και ∆ηµοσίων Συµβάσεων): 15-
09-2015, ηµέρα Τρίτη.  
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� Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  για δηµοσίευση στον ελληνικό 
ηµερήσιο τύπο: 15-09-2015, ηµέρα Τρίτη. 

Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 5α του Π.∆. 60/2007 η παρούσα δεν 
θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεδοµένου 
ότι η εκτιµώµενη αξία εκτός Φ.Π.Α.  των συγκεκριµένων τµηµάτων είναι µικρότερη 
των οδόντα χιλιάδων και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 
τµηµάτων. 

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αρχική  διακήρυξη 2/2015, (Αριθµ. πρωτ. 
23443/5488/28-04-2015, ΩΨΠ7ΟΡ1Γ-ΘΗΘ  και Α∆ΑΜ : 15PROC002744271), καθώς και 
στο Αναλυτικό Τεύχος της ίδιας διακήρυξης. 

 
12. Λοιπές πληροφορίες  παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού - Τµήµα  Προµηθειών & 

∆ιαχείρισης Υλικού (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τηλέφωνα : 2651360319 (Ιωάννα 
Καραλή) 2651360338 (Λαµπρινή Ντάγιου). 

 
 
 

                                                      Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  
      Καστοριάς,  Φλώρινας 

 
2. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΤΕΛΩΝΕΙΟ) 
      Κρυσταλλοπηγής  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
2) Γραφεία Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ.  
3) ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

( Καστοριάς,, Φλώρινας) 
4) Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών 
5) Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
6) Τµήµα Προµηθειών & ∆.Υ. 
7) Τµήµα Συνοριακών Σταθµών 
8) Χρ. Αρχείο 
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