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ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας  

και Αλληλεγγύης Κέρκυρας 

Προκηρύσσει 

 την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο : 

 «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2020 με συνέχεια στο έτος 2021»    

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης:  

 
Α) Την μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) προσφερόμενη έκπτωση με βάση την εβδομαδιαία  μέση 

Λιανική τιμή πώλησης του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τη Δ/νση Παρατηρητήριου Τιμών & τιμοληψιών – Παρατηρητήριο τιμών υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Κέρκυρας όπως 

δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr,εφόσον τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη 

είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Το προσφερόμενο ποσοστό μπορεί να 

είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% της ας άνω προσδιοριζόμενης τιμής ( άρθρο 63 Ν. 

4257/14). 

Β) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής (τιμής μονάδας) για το 

εξής είδος: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W-40 (motoroil). 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις 

ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 

2020 με συνέχεια στο έτος 2021»    

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και πάντως 

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων της προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 

μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων : 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4 και 24951000-5. 

Η Παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

ΤΜΗΜΑ A: 35.600,00 € ΤΜΗΜΑ Β : 21.015,00 €, ΤΜΗΜΑ Γ: 18.500,00 € =Συνολικής αξίας : 75.115,00 

€  μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, 18.027,60 Φ.Π.Α. 24 % και συνολικά με Φ.Π.Α. 93.142,60 

€. 
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Προσφορές υποβάλλονται για  ένα ή περισσότερα τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι στην 

προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται σε τρία διακριτά τμήματα. 

 

Αναθέτουσα αρχή :Σύνδεσμος  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, Δ/νση 

Μαντζάρου 13 Κέρκυρα,τηλ.26610-81873,26610-22989, Δικτυακός Τόπος : http://www.okppdk.gr 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Για το Τμήμα Α΄ : εφτακόσια δώδεκα ευρώ - 712,00  € . 

Για το Τμήμα Β΄ : τετρακόσια είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά - 420,30  € 

Για το Τμήμα Γ΄ :  τριακόσια εβδομήντα ευρώ - 370,00 € 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης  Κέρκυρας. 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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1
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 

A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  2021 2022 

15.6641.01 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Κεντρικής Κέρκυρας (Διεθνής 

Διαγωνισμός 2021-2022) 

5,00 € 21.037,80 € 

15.6641.02 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Βόρειας Κέρκυρας (Διεθνής 

Διαγωνισμός 2021-2022) 

5,00 € 17.014,00 € 

15.6641.03 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Νότιας Κέρκυρας (Διεθνής 

Διαγωνισμός 2021-2022) 

5,00 € 9.375,60 € 

15.6643.01 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  κτιρίων  Κεντρικής 

Κέρκυρας (Διεθνής Διαγωνισμός 2021-2022) 
5,00 € 23.096,20 € 

15.6643.02 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  κτιρίων  Βόρειας 

Κέρκυρας (Διεθνής Διαγωνισμός 2021-2022) 
5,00 € 9.034,60 € 

15.6643.04 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση  κτιρίων  Νότιας 

Κέρκυρας (Διεθνής Διαγωνισμός 2021-2022) 
5,00 € 13.554,40 € 
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Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικοί φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης αν 

υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) 

δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Ο  οικονομικός φορέας 

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Η πληρωμή του Προμηθευτή  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των ειδών και με την 

έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την 

ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, τμηματικά με την 

προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του δικαιολογητικά. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 20/08/2021,επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και 

μία εβδομαδιαία εφημερίδες του τοπικού τύπου. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/09/2021 και ώρα 22.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, τέσσερις εργάσιμες (4) εργάσιμες μέρες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, 

ήτοι την 06/10/2021 και ώρα 11.00 π.μ. . 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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:  

http://www.promitheus.gov.gr, και η διακήρυξη καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης 

θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στη διεύθυνση 

http://www.okppdk.gr/προκηρύξεις-διακηρύξεις. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
3
 η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 

πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 

οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 06/10/2021 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Χρόνος ισχύς των Προσφορών: Δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

                                                                                                                                                                                     
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 

τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
2
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

3
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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Γλώσσα :Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

Εναλλακτικές προσφορές :Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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