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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης 
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη  
αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του 
Α.Τ.Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και 
πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για 
το έτος 2021 η οποία διαιρείται σε ΔΥΟ (2) TMHMATA, 
ως εξής:  
 
ΤΜΗΜΑ Α΄: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
(αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την 
κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου 
του Αστυνομικού Τμήματος Παξών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της 
αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για 
το έτος 2021, στον Ε.Φ.1047-201-1600200 «Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κέρκυρας ».  
 
ΤΜΗΜΑ Β΄: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς 
κάλυψη αναγκών του Αστυνομικού Τμήματος 
Παλαιοκαστριτών  της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας  , για το έτος 2021 στον Ε.Φ.1047-201-
1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας ».   
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.000,00€  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
 

Ι.  5.000,00€ Α.Λ.Ε.: 2410301001  
Ε.Φ.1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας» 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ- C.P.V.: 09132100-4 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ- C.P.V.: 09134100-8 

 
ΙΙ.  3.000,00€ Α.Λ.Ε.: 2410302001   

Ε.Φ.1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας»  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- C.P.V.: 09135100-5 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις : 

α. Του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

β. Του Ν. 4549/2018 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» 
γ. Του Ν. 4651/19 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209)  
δ. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)  
ε. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),  
στ. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 121).  
ζ. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(Α΄ 133).  
2. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 14/04/2020 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.» (Β΄ 1362).  

3. Την υπ’ αριθ. 2/6509/ΔΠΓΚ/07.02.2020 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της 
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική 
Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β΄ 3240).» (Β΄ 375).  

4. Την υπ’ αριθμ. 8045/8/1 από 30/03/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, με 
θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, οι Υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς» 
(ΦΕΚ. Β΄1206/07-04-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8045/8/1-γ΄ από 09/09/2020 Απόφαση κ. 
Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ. Β΄3991/17-09-2020). 

5. Την υπ’ αριθμ. 8045/8/1-α΄ από 30/03/2020 Απόφαση του κ. Υπουργού και του κ. Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, με θέμα: «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στην Ελληνική 
Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ’ του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ. Β΄1206/07-04-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8045/8/1-β’ από 09/09/2020 
Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ. Β΄3991/17-09-2020).   

6. Το υπ’ αριθ. 7111/20/1480759 από 13/07/2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ 
Αιτήματος: 20REQ007012047). 

7. Την υπ’ αριθμό 1744/20/1526380 από 17/07/2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 
Δ/νσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α., με Α.Δ.Α.: 6ΣΦΣ46ΜΤΛΒ-Ε16 και ΑΔΑΜ Έγκρισης: 20REQ007052938. 

8. Το υπ’ αριθ. 7111/20/1480779 από 13/07/2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ 
Αιτήματος: 20REQ007011877). 

9. Την υπ’ αριθ. 1744/20/1526415 από 17/07/2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της 
Δ/νσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α., με Α.Δ.Α.: 6ΟΛ846ΜΤΛΒ-Σ23 και ΑΔΑΜ Έγκρισης: 20REQ007062270. 

10. Την υπ’ αριθ.  8045/1/593 από 16-01-2020 Επιτροπή ενστάσεων οικονομικού έτους 2020 της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: 6ΜΓΧ46ΜΤΛΒ-15Τ 

11. Την υπ’αριθ. 8045/1/648-β από 12-11-2020 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με 
Α.Δ.Α. ΨΕΛΠ46ΜΤΛΒ-ΡΘΥ 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Προκηρύσσουμε διαγωνιστική διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα  προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης 
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων στον Νομό Κέρκυρας και το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης την 



Υπ’ αριθ. 8045/1/648-γ Πρόσκληση της Δ.Α. Κέρκυρας Σελίδα 3 
 

ημέρα της τιμολόγησης , στον Νομό Κέρκυρας, όπως αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την έκδοση δελτίου τιμών , για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης , για 
την κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας 
προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, 
βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 
2020, συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00€), (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων 
κρατήσεων), σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται με την παρούσα στα συνημμένα Παραρτήματα που 
συναποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής, είτε συνολικά, είτε επιμέρους ως εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ Α’:   Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την 
κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Αστυνομικού Τμήματος Παξών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2021. 
ΤΜΗΜΑ Β’: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών του Αστυνομικού 
Τμήματος Παλαιοκαστριτών της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2021.    

 
Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ . 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ' 

αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, 
υπολογίζεται στη διαμορφούμενη για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής του Νομού Κέρκυρας, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω 
ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, (άρθρο 63 ν. 4257/14)  
 
2. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
Οδός: Ιουλίας Ανδρεάδη 01  (2ος όροφος) – 

Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
έως 27-11-2020 Παρασκευή 10,00 π.μ. 

 
β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας. 
γ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του 
Ν.4412/2016. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου  ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
δ. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
γ. Συνεταιρισμοί.  
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών.  

    Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 
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συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του διαγωνισμού, δηλαδή για το 
σύνολο των ποσοτήτων και ειδών (ολική προσφορά) ή για όποιο Τμήμα επιθυμούν (μερική προσφορά). 
Πάντως σε κάθε περίπτωση το κριτήριο ανάθεσης θα είναι για τα υγρά καύσιμα κίνησης το μεγαλύτερο 
ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής (προ Φ.Π.Α.) λιανικής πώλησης 
ανά είδος και για το πετρέλαιο θέρμανσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της 
ημερήσιας τιμής (προ Φ.Π.Α.) λιανικής πώλησης στον νομό Κέρκυρας την ημερομηνία προμήθειας. Η 
ανάθεση θα πραγματοποιηθεί ανά ΤΜΗΜΑ. 
 
5. Η έδρα του πρατηρίου καυσίμων του ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ,  εντός της 
νήσου των Παξών για το ΤΜΗΜΑ Α’ και εντός της νήσου Κέρκυρας για το ΤΜΗΜΑ Β’. 
 
6. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
7. Το πλήρες κείμενο της παρούσας: 
α) Θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Επιμελητήριο Κέρκυρας 
(www.corfucci.gr) προκειμένου αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
β) Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α.Κέρκυρας. 
  

Για περαιτέρω πληροφορίες οι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κέρκυρας (οδός Ιουλίας Ανδρεάδη 01, Τ.Κ.49100 Κέρκυρα , 2ος όροφος γραφείο Διαχείρισης), στα 
τηλέφωνα 2661029134-6 , στο φαξ 2661035889 και στο email: adkerkyras@astynomia.gr.                  

  
 

Ο 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   
Αστυνομικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Περιγραφή Προμήθειας: 
Η προμήθεια αφορά το έτος 2021 (από 01-01-2021 ή την υπογραφή της σύμβασης , έως 31-12-2021) και 
περιλαμβάνει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης), για την 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ. Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ (CPV): 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ- C.P.V.: 09132100-4 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ- C.P.V.: 09134100-8 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- C.P.V.: 09135100-5 

 
Χρονική Διάρκεια Προμήθειας: 
Η προμήθεια αφορά το έτος 2021 (χρονικό διάστημα από 01-01-2021 ή την υπογραφή της Σύμβασης έως την 
31-2021). 
 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 
Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων).  
 Ε.Φ. 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας» 
 
 
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 
 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 
(κατ’ εκτίμηση) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΞΩΝ 
Βενζίνη αμόλυβδη  680 1.000,00€ 

Πετρέλαιο κίνησης 3.350 4.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ Β’ Α.Τ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ Πετρέλαιο 
θέρμανσης 3.500 3.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00€ 

 
Οι ανωτέρω ποσότητες αποτελούν εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση τις ανάγκες της και την 

μέση τιμή ανά λίτρο, κατά την προηγούμενη εβδομάδα της παρούσας διακήρυξης. Οι ποσότητες που θα 
παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες τιμές κατά τις ημέρες παραγγελιών και μέχρι 
εξαντλήσεως των εξασφαλισθέντων πιστώσεων. 

Καθώς οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πιθανό να μην απαιτηθεί 
να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που 
οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση. 
     Επίσης σε περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και αυξημένων αναγκών, είναι δυνατόν να 
αυξηθούν οι ποσότητες, μέχρι της εξάντλησης του προϋπολογισμού κάθε είδους. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
ΤΜΗΜΑ Α’:  4.032,26€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 
ΤΜΗΜΑ Β’:  2.419,36€ χωρίς Φ.Π.Α. (3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
Προϋπολογισμός Που Βαρύνει & Α.Λ.Ε.: 
α) Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας»  
Α.Λ.Ε. 2410301001 – 5.000,00 € 
β) Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1047-201-0000000 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας»   
Α.Λ.Ε. 2410302001 – 3.000,00 € 
 
 
 
Σύνολο Κρατήσεων: 
Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις συνολικού  ύψους 5,70524%  ως εξής: 
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι 
μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%  
β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ως εξής: 0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης 
αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου, 
γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  ως εξής: 0,06 % επί της καθαρής αξίας του 
τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και 
κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου . 
 
Φόρος Εισοδήματος: 
 Κατά την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 
4172/13 φόρος εισοδήματος. (1% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων). Σημειώνεται ότι η εν λόγω 
παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική 
δήλωση του προμηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
1. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
1.3.3. Ο αριθμός πρωτ. της πρόσκλησης.  
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά αριθ. 92 του Ν.4412/2016 και στοιχεία. 

 Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" (σχετ.: αρθ.93 του 
Ν4412/2016). 

 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".(σχετ.: αρθ.94 του Ν4412/2016). 

 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινής αποκλεισμού, τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή 
για το σύνολο των ποσοτήτων και ειδών (ολική προσφορά) ή για όποιο Τμήμα επιθυμούν (μερική προσφορά) 
σύμφωνα με τον πίνακα του παρατηρήματος  Ε΄ χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

 
1.4.2. Οι επιμέρους φάκελοι των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’ 
αναφέροντας ρητά σε σχετική δήλωσή του όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας (σχετ.: αρθ.257 του Ν.4412/2016) . Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει τη τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
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1.7. Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει (είτε μέσα στην τεχνική προσφορά είτε στην 
υπεύθυνη δήλωση) το εάν  τα υγρά καύσιμα ή το πετρέλαιο θέρμανσης της προσφοράς του πληρούν ή όχι 
τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του παραρτήματος Ε΄ της υπ. αριθ. 8045/1/648-γ από 12-11-2020 
απόφασης/διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας. 
1.7.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.7.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως 
Απαράδεκτη  
 
 
1.8. Επισημαίνεται ότι: 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
1.8.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
1.8.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
1.9. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου 
θέρμανσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ παρούσας προκήρυξης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

2. ΤΙΜΕΣ 
2.1. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της εκατό, θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Στις ισχύουσες 
τιμές περιλαμβάνονται και κάθε άλλη δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της προμήθειας. Η 
προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4257/2014, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μπορεί 
να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, (άρθρο 63 ν. 4257/14) 
2.2. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής και 
δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκμηρίωση της προσφερόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα 
παρέχουν. 
2.4. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε 
έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. 
 

3.  ΠΛΗΡΩΜΗ 
3.1. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά. Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή θα 
γίνει με έκδοση τακτικού εντάλματος πληρωμής, από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. , (ή από την αρμόδια οικονομική 
Υπηρεσία που θα οριστεί) μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον 
υποβληθούν τα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία μας. 
3.2. Τον ανάδοχο βαρύνει ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 
προκήρυξης, καθώς και οι ισχύουσες νομοθετημένες κρατήσεις  . 

 
 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
4.1 Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας καυσίμων 
κίνησης, θα γίνεται από Τριμελείς  επιτροπές που θα ορίζονται με διαταγές του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι 
Επιτροπές θα υποβάλλουν τα σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής παραληφθείσης προμήθειας, για τη διαδικασία 
πληρωμής του αναδόχου. 
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4.2 Η παράδοση των υπό προμήθεια καυσίμων κίνησης δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά στα πρατήρια 
του προμηθευτή που θα υποδειχθούν από αυτόν και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες της 
προμηθευόμενης υπηρεσίας. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη των αναδόχων. 
4.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει με αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης τις Υπηρεσίες 
από την ημέρα που ορίζεται στην σύμβαση. 
4.4 Οι συμβατικές ποσότητες κατά είδος μπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν ,σε συνάρτηση με την εκάστοτε 
ισχύουσα τιμή του είδους και την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία ,που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 
4.5. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι καθίσταται αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων 
καυσίμων κίνησης που θα απαιτηθούν το χρονικό διάστημα της σύμβασης, λόγω της φύσεως των Δράσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του έκτακτου χαρακτήρα αυτών. 
 

 
5. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
 

6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
6.1. Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από 
το Ελληνικό Δίκαιο . 
6.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης και στην εκτέλεση της 
Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
6.3. Σε τυχόν τροποποιήσεις σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, 
λαμβάνεται υπόψη η Νομοθεσία που ισχύει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
  

 
 

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
7.1. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την ημερομηνία 
λήξης του συμβατικού χρόνου, θα υποστεί απομείωση του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με τα ισχύοντα 
από την νομοθεσία πλαίσια και υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 

1. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του 
αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του ανάδοχου. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 
αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε 
περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω διατάξεων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον 
ανάδοχο(σχετ. 18 Ν.4412/2016). 

4. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να της 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του έργου στους συμμετέχοντες. 

5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

6. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

7. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 
κειμένου. 

8. Οι παραλήπτες της πρόσκλησης υποχρεούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς της πρόσκλησης, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

9. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και 
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

10. Κανένας από τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού 
ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 

11 Η μη αποδοχή της χρονικής διάρκειας των προς προμήθεια ειδών, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
 

Α.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα: 
Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στις 
περιπτώσεις των εδαφ. α-στ της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού. 

 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 

 
Α.2 Φωτοαντίγραφο αδείας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 
 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3.100,00€ συμπερ. Φ.Π.Α., 

(δηλαδή και για τα δύο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ ή για το ΤΜΗΜΑ Α΄)θα πρέπει μα προσκομίσει επιπλέον τα κάτωθι 
δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 
I. Φορολογική Ενημερότητα - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας , είναι ενήμερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

II.  Ασφαλιστικές Ενημερότητες, για κάθε νόμιμη χρήση από όλους τους φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης που πληρώνονται εισφορές. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

III.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016). Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας 
εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους 
διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε 
Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα ως άνω αδικήματα.   

IV. Σε περίπτωση εταιρείας , τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα 
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η παρούσα αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνης αμόλυβδης) για 
την κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ.Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , 
και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας, για το έτος 2021, εντός του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00€), σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα (οι τρέχουσες ανάγκες κίνησης των οχημάτων δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς): 
 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ 
(κατ’ εκτίμηση) 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΞΩΝ 
Βενζίνη αμόλυβδη  680 

Πετρέλαιο κίνησης 3.350 

ΤΜΗΜΑ Β’ Α.Τ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ Πετρέλαιο 
θέρμανσης 3.500 

 
2. Τα υπό προμήθεια καύσιμα κίνησης καθορίζονται μονοσήμαντα από την ελληνική νομοθεσία από αντίστοιχα 
Φ.Ε.Κ. και Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) :  
 
Πετρέλαιο κίνησης 
α.  ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 14/2004 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ ΚΥΑ 
1490/Β'/2006) 
β.  ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010). 
 
Αμόλυβδη βενζίνη 
ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 510/2004 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ ΚΥΑ 
872/Β'/2007). 
Γενικότερα η ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ κίνησης διέπονται από την παρακάτω νομοθεσία : 
α. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 332/Β'/2004) 
β. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003» (ΦΕΚ ΚΥΑ 
1149/Β/2005) 
γ. ΚΥΑ (Απόφασης ΑΧΣ) 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 
της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 514/2004 1"Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
Δοκιμών", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010) 
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Πετρέλαιο θέρμανσης:  
α. Κ.Υ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/Β/1-3-1978) : Περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 49073/14-10-75 κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας «περί 
συγκροτήσεως Συνεργείων Έλεγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών Θερμάνσεων κτιρίων».  
β. Κ.Υ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β’/16-7-1996) : Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης.  
γ. Κ.Υ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β’/5-5-1994) : Προδιαγραφές & μέθοδοι έλεγχου πετρελαίου κίνησης. 
δ. Κ.Υ.Α. 181053/960/1984 (ΦΕΚ 204 Β’/3-4-1984) : Τεχνικές προδιαγραφές ανιχνευτών διαχωριστικής 
επιφάνειας πετρελαίου / νερού.  
ε. Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β’/26-8-1992) : Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και 
σωματιδίων.  
στ. Κ.Υ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β’/11-4-2001) : Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι έλεγχου  
ζ. Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι έλεγχου του πετρελαίου θέρμανσης. 
η. Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β’/5-9-2003) : Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θερμανσης.  
θ. Κ.Υ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β’/7-7-1993) : Προδιαγραφές πετρελαίου θέρμανσης.  
ι. Κ.Υ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β’/25-7-1991) : Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων και 
σωματιδίων.  
ια. Κ.Υ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β’/18-6-1996) : Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/1/ΕΟΚ. 
 
3. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. Η ποιότητα 
των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). Η Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κέρκυρας, διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η 
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
4. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με 
τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, καθημερινά στο πρατήριό του προμηθευτή, σύμφωνα με το ωράριο 
λειτουργίας της επιχείρησής του. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
5. Σε κάθε περίπτωση, η έδρα του πρατηρίου καυσίμων στο οποίο θα γίνετε ο ανεφοδιασμός των υπηρεσιακών 
οχημάτων, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από το κέντρο της 
πόλης της Κέρκυρας.  
6. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση, χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του 
προμηθευτή, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συμβατικής περιόδου, εφόσον εξασφαλίσει την 
προμήθεια καυσίμων, με ιδία μέσα (κατασκευή υπηρεσιακού πρατηρίου καυσίμων) 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλει εντός του Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία  να 
δηλώνονται τα ακόλουθα, προσαρμοζόμενη κάθε φορά στο είδος του προσφερόμενου καυσίμου: 
 
1. Α] Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη & πετρέλαιο κίνησης) ή/και Β] το υπό 
προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια  
Επίσης: α) Το πετρέλαιο κίνησης  DIESEL είναι απαλλαγμένο από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν  
υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ,  β) Η αμόλυβδη βενζίνη είναι σύμφωνη με τις κρατικές 
προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ). Σε καμία περίπτωση υπάρχει ανάμειξη με νερό ή πετρέλαιο και γ) Το πετρέλαιο 
θέρμανσης είναι απαλλαγμένο από νερό ή άλλο υγρό. 
2.Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα του πρατηρίου μου, με το εμπορικό σήμα...................... είναι σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία, όπως αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου.(Α.Χ.Σ). 
3. Τα υγρά καύσιμα της προσφοράς μου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του παραρτήματος Ε΄ 
της υπ. αριθ. 8045/1/648-γ από 12-11-2020 Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας την οποία αποδέχομαι πλήρως. 
 
Γ. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δειγματοληψία καυσίμων, 
σύμφωνα με την, από τις αγορανομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, προβλεπόμενη 
διαδικασία. 
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Δ. Σε περίπτωση παραλαβής είδους ποιοτικά κατώτερου, που δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από την νομοθεσία, κυρώσεις. 
 
Ε. Οι ποσότητες των λίτρων των καυσίμων προέκυψαν μετά από τις πλέον πρόσφατες μέσες τιμές ανά λίτρο (LT) 
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (fax)  
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)  

 
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

      Για την υπ’ αρίθμ.: 8045/1/648-γ από 12-11-2020 Πρόσκληση της Δ.Α. Κέρκυρας.  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(επί τοις εκατό %) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΞΩΝ 

Βενζίνη 
αμόλυβδη  …………………………………………

…………………………………………  
Πετρέλαιο 
κίνησης 

ΤΜΗΜΑ Β’ Α.Τ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

…………………………………………
…………………………………………  

 
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

α/α ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ / 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

1 ΤΜΗΜΑ Α’   
2 ΤΜΗΜΑ Β’   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει εγκαταστάσεις (πρατήρια), τα οποία θα 
βρίσκονται  εντός της νήσου Παξών για το ΤΜΗΜΑ Α’ και εντός της νήσου Κέρκυρας για το ΤΜΗΜΑ Β’. 

 
Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω: 
α) - Τα προσφερόμενα καύσιμα , πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Ε »́  της υπ ’  αριθμ. 8045/1/648-γ ́ από 12-11-2020 Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας ,  τους οποίους έλαβα 
γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως .  

β) - Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.  
γ) Καλύπτω πλήρως τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας σας που ορίζονται στην ανωτέρω διακήρυξη. 
δ) Έλαβα γνώση ότι η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή. 
ε) Έλαβα γνώση ότι θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τον νόμο φόρος εισοδήματος.  
                                                                                            
                                      

                                                                           Τόπος/ημερομηνία 
                                                         Ο Προσφέρων 
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