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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης με 

πρόχειρο διαγωνισμό 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις της 50550/15-11-2004 (ΦΕΚ/Β/1879/20-12-2004) απόφασης του Υπουργού 

ΠΕΚΑ «Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων  

προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών Κορώνειας Βόλβης». 

β) Την υπ’ αριθ. 4594/14-6-2010 Απόφαση της Γεν. Γραμματέα της ΠΚΜ περί. Ένταξης του Έργου 

«Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και 

Μακεδονικών Τεμπών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και την εγγραφή του 

Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010,  Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 008/8, με 

κωδικό 2010ΕΠ00880015 καθώς επίσης τις με αριθμό 2860/24-5-2011, 3449/21-6-2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την 1
η
 και 2

η
 τροποποίηση 

του έργου και την με αριθμό 8787/6-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας για την 3
η
 τροποποίηση του έργου καθώς και την υπ΄ αριθμό 8272/10-9-2013 έγκριση της 4

ης
 

τροποποίησης της απόφασης επιχορήγησης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας 

Βόλβης του 1
ου

 υποέργου της ως άνω πράξης. 

γ) Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749(ΦΕΚ Β/540/27-3-2008) Υπουργική απόφαση συστήματος 

διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

δ) Την αριθμ. 166/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης 



στην πόλη του Λαγκαδά, σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητή τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης προχωρά στην ανακοίνωση πρόθεσης προμήθειας 

καυσίμων (αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων του 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ» που έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007-2013. Η προμήθεια αφορά σε ημερήσιες ανάγκες 

προμήθειας καυσίμων πέντε αυτοκινήτων με μέση μηνιαία κατανάλωση για το έτος 2015 900 λίτρων 

βενζίνης και 1300 λίτρων πετρελαίου κίνησης.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη έκπτωση που 

θα παρασχεθεί σε σχέση με τη μέση τιμή του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που διαμορφώνεται την ημέρα έκδοσης των παραστατικών 

πώλησης των καυσίμων για την περιοχή του δήμου Λαγκαδά.   

ΆΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισμός  

Η προμήθεια των καυσίμων αφορά σε ποσότητα 900 λίτρων βενζίνης και 1300 λίτρων πετρελαίου 

κίνησης. Η τελική τιμή θα διαμορφώνεται βάσει των εκάστοτε τιμών που θα ισχύουν την ημέρα έκδοσης 

των παραστατικών πώλησης και για το λόγο αυτό δεν δύναται ο εκ των προτέρων ορισμός του ύψους της 

προμήθειας.  

ΆΡΘΡΟ 3 

Χρόνος – τόπος - επιτροπές διαγωνισμού 

       Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμών που έχει συσταθεί βάσει της 

166/2014 απόφαση του Δ.Σ και αποτελούνται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Χριστίνα Γκορέζη 

β) Σωτήρη Κουλογιάννη 

γ) Αθηνά Πατσιά                                                                                 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 4 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη. 

ΆΡΘΡΟ 4 

Λήψη πληροφοριών 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο της 

Υπηρεσίας, μέχρι και την 3 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2394024553 

FAX: 2394026160 

Email: foreaskv@otenet.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος: Χ. Γκορέζη 

ΆΡΘΡΟ 5 

Δεκτοί στον Διαγωνισμό - Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και έχουν καταστήματα (ή 

υποκαταστήματα) στα γεωγραφικά όρια της δημοτικής ενότητας Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά. 



Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν 

δεν αποδέχονται. 

 Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

 Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών έως τις 3 Αυγούστου 

2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ. 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ΆΡΘΡΟ 7 

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

1. Οι προσφορές για τα καύσιμα πρέπει να αναφέρουν:  

 i) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006, 

 ii) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού 

που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος 

ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε 

είδους καυσίμου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για 

ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 



5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 

καυσίμου. 

ΆΡΘΡΟ 8 

Προέλευση των καυσίμων 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε 

είδους καυσίμου που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και 

επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.  

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.  

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 

προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από 

γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που 

δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την 

κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

ΆΡΘΡΟ 9 

Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

ΆΡΘΡΟ 10 

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη 

συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική 

ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα 

προσφερόμενα καύσιμα να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων 

κρατικών φορέων, να έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, να είναι 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και να είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση 

για την οποία τα προορίζει ο Φορέας Διαχείρισης. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

ΆΡΘΡΟ 11 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. 

ΆΡΘΡΟ 12 

Φάκελος προσφοράς 

1. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) ο τίτλος Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 



δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς.  

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά 

του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους καυσίμου σε ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με τη μέση τιμή του 

παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .  

Προσφορά που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 

έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, 

όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των προσφορών.  

4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 

προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 

της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που 

παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. 

5. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους 

καυσίμου. 

ΆΡΘΡΟ 13 

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η  Επιτροπή του Διαγωνισμού 

αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν.  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος με τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται 

και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την  ημέρα και ώρα  που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. 



2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά 

που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και 

υποβάλλεται στην Πρόεδρο του Δ.Σ. προς έγκριση. 

3. Αφού εγκριθεί το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων από την πρόεδρο 

του Δ.Σ. η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει σε γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες της ημέρας και ώρας 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  

4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού 

για την αποσφράγισή τους. Εν συνεχεία, το πρακτικό ελέγχου των οικονομικών προσφορών υποβάλλεται 

προς έγκριση μαζί με τους πίνακες κατάταξης στην Πρόεδρο του Δ.Σ.. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

γίνεται με την οριστική έγκριση των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΆΡΘΡΟ 14 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί με την απόφαση 

166/2014 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία:  

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  

-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 

τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος.  

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 

είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας.  

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 

καυσίμων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 15 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

        1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της και αφού έλαβε τις εγκρίσεις από την Πρόεδρο του 

Δ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος, προτείνει: 

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου που προσφέρει ο προμηθευτής.  

β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ. Την κατανομή του κάθε είδους καυσίμου μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και 

τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. 

        2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης.: 

ΆΡΘΡΟ 16 

Ενστάσεις 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 



 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από 

προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που  ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο 

Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 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 την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά. 

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις της Προέδρου. 

3. Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους 

συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις 

ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με 

τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και 

νόμιμο τρόπο. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΆΡΘΡΟ 17 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος καυσίμου . 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιμή. 

δ) Τον αριθμό των αυτοκινήτων για τα οποία προορίζονται τα καύσιμα. 

ε)  Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 3.  Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΆΡΘΡΟ 18 

Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας 

Βόλβης η σχετική σύμβαση βάσει του παραρτήματος Α της παρούσης ανακοίνωσης. 

ΆΡΘΡΟ 19 

Παραλαβή των καυσίμων 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων γίνεται από την επιτροπή που έχει 

οριστεί βάσει της απόφασης 166/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης.  

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 



3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των 

καυσίμων.  

ΆΡΘΡΟ 21 

Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης 

1. Η προμήθεια καυσίμων στα αυτοκίνητα του Φορέα Διαχείρισης θα γίνεται καθημερινά ανάλογα με τις 

ανάγκες που θα προκύπτουν στο πρατήριο που θα ορίσει ο ανάδοχος.  

2. Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 

ΆΡΘΡΟ 22 

Τρόπος Πληρωμής 

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε μηνιαία βάση για τα καύσιμα κίνησης των αυτοκινήτων (μετά 

τις απαραίτητες εγκρίσεις δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης) με την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων και σε εύλογο χρονικό διάστημα (το αργότερο 

εντός δύο μηνών). 

 

         

ΆΡΘΡΟ 23 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

γραφεία του Φορέα Διαχείρισης. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Φορέα 

Διαχείρισης, στην ιστοσελίδα www.foreaskv.gr, στον ιστότοπο της Διαύγειας. Παράλληλα, υπάλληλος του 

Φορέα Διαχείρισης θα φροντίσει να αποστείλει την περίληψη της διακήρυξης όλα τα πρατήρια καυσίμων 

που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της δημοτικής ενότητας Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά.  

 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την 1/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών  Κορώνειας – Βόλβης 

 

 

Δήμητρα Μπόμπορη 

Πρόεδρος  ΔΣ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foreaskv.gr/


Παράρτημα Α 

Υπόδειγμα σύμβασης 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων  

Στο Λαγκαδά, σήμερα την ……….., ημέρα ……… μεταξύ, αφενός, του Φορέα Διαχείρισης λιμνών 

Κορώνειας – Βόλβης ΑΦΜ 800177237, που εδρεύει στο Λαγκαδά, Σ. Τσακάλη 21 και εκπροσωπείται 

νόμιμα από την κα Μπόμπορη Δήμητρα, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Δ.Σ., το οποίο στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και, αφετέρου, του …………, ΑΦΜ 

……………. που εδρεύει στην ……………. ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως 

«ο Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη  

α. Την υπ’ αριθ. 4594/14-6-2010 Απόφαση της Γεν. Γραμματέα της ΠΚΜ περί. Ένταξης του Έργου 

«Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και 

Μακεδονικών Τεμπών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και την εγγραφή του 

Έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010,  Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 008/8, με 

κωδικό 2010ΕΠ00880015 καθώς επίσης τις με αριθμό 2860/24-5-2011, 3449/21-6-2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την 1
η
 και 2

η
 τροποποίηση 

του έργου και την με αριθμό 8787/6-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας για την 3
η
 τροποποίηση του έργου καθώς και την υπ΄ αριθμό 8272/10-9-2013 έγκριση της 4

ης
 

τροποποίησης της απόφασης επιχορήγησης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας 

Βόλβης του 1
ου

 υποέργου της ως άνω πράξης.. 

β. Την υπ’ αριθ.179/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει 

της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων στο 

πλαίσιο του ανωτέρω Έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών 

Κορώνειας και Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών». 

γ. Την υπ’ αριθ. 166/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, 

δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

των Προσφορών.   

δ. Την από ……………… προσφορά του Αναδόχου. 

ε. Το …………… Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 

Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάθεση της προμήθειας καυσίμων. 

στ. Την απόφαση ………………… του  Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (στ) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής  Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση της προμήθειας καυσίμων στο Φορέα 

Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης. 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 



Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 

των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: Η παρεχόμενη στο Φορέα Διαχείρισης προμήθεια καυσίμων  

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει 

να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προκήρυξη: Η ……./ προκήρυξη διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση της προμήθειας 

καυσίμων στο Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης.  

Προσφορά: Η από ……. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για τις 

Υπηρεσίες, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών. 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη 95 οκτανίων) 

στο Φορέα Διαχείρισης ως εξής: 

1)Προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη 95 οκτανίων) στα οχήματα που θα ορίζει ο Φορέας Διαχείρισης σε 

ημερήσια βάση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. 

 

Διάρκεια:  ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης 

Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 

Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 

Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει, ενώ, 

οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από και προς τα 

Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του 

Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το 

πρωτότυπο. 

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 



Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την 

παροχή των Υπηρεσιών και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης των Υπηρεσιών στον 

Ανάδοχο, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη, με την αναφερόμενη σειρά ισχύος και 

μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του Αστικού 

Κώδικα. 

Άρθρο 5 - Τόπος και Τρόπος παροχής των Υπηρεσιών 

Η προμήθεια καυσίμων στα αυτοκίνητα του Φορέα Διαχείρισης θα γίνεται καθημερινά ανάλογα με τις 

ανάγκες που θα προκύπτουν στο πρατήριο που θα ορίσει ο ανάδοχος.  

 

Άρθρο 6 - Έγγραφη Επικοινωνία 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 

συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται ταχυδρομικά 

ή τηλεομοιοτυπικά [ή/και ιδιοχείρως] (μπορεί να περιληφθεί εφόσον κρίνεται σκόπιμο) ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης  

Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς, τηλ. 2394024553, fax 2394026160, e-mail: foreaskv@otenet.gr 

Για τον Ανάδοχο:  

………… 

, αριθ. τηλ………, αριθ. Fax ……….. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Άρθρο 7 - Τροποποίηση  

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών. 

Άρθρο 8 - Εκτέλεση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α.  Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 5 της παρούσας και την 

Προκήρυξη  

β.   Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα στοιχεία που παραδόθηκαν. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 



δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

Άρθρο 9 – Επιτροπή παραλαβής 

Η επιτροπή που ορίστηκε βάσει της απόφασης 166/2014 του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης 

Άρθρο 10 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Προκήρυξης και της σχετικής νομοθεσίας, 

άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 11 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η παροχή των Υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (Ημερομηνία Έναρξης 

Ισχύος της Σύμβασης) και διαρκεί 12 (δώδεκα) μήνες.  

Άρθρο 12 - Ποιότητα καυσίμων 

Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα 

προσφερόμενα καύσιμα να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων 

κρατικών φορέων, να έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, να είναι 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και να είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση 

για την οποία τα προορίζει ο Φορέας Διαχείρισης. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

  

 

Άρθρο 13 - Γενικές Διατάξεις 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο Συμβατικό 

Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα. 

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς 

και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες 

εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

Άρθρο 14 - Συμβατικό Τίμημα 

Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 



δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανέρχεται στο …% επί της αμόλυβδης. 

 

Άρθρο 15 - Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε μηνιαία βάση για τα καύσιμα κίνησης των αυτοκινήτων (μετά 

τις απαραίτητες εγκρίσεις δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης λιμνών 

Κορώνειας Βόλβης) με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων και σε εύλογο χρονικό διάστημα 

(το αργότερο εντός δύο μηνών). 

 

Άρθρο 16 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής      

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 166/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα συντάσσει σχετικό πρακτικό, μετά 

από τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται ως εξής:  

Κάθε μήνα η επιτροπή παραλαβής ελέγχει την πορεία προμήθειας των καυσίμων κίνησης και θα εκδίδει 

σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο θα επισυνάπτεται το παραστατικό που εκδίδει ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 17 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τα αγαθά με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

(β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς 

τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά 

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 



(α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για τη διασφάλιση  

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  τη 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Άρθρο 18 - Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων 

γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα 

μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων 

σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς 

την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με 

την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 19 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα 

είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή                                                                          Για τον Ανάδοχο 

             

 

 

 

     Δήμητρα Μπόμπορη                            

          Πρόεδρος Δ.Σ. 


