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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο   
θέρμανσης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών  για το έτος  
2014 (Διακήρυξη  αρ.1/2014) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
 
1. Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την 

τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

2. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) παρ. 3 του άρθρου 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/13 (ΦΕΚ Α΄90/2013) αναφορικά µε την επιβολή και 
απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

3. Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) «Δικαστική 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

4. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
5. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο « Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 



στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ A’ 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις». 

8. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του 

Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”». 

9. Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος 

της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Ανάπτυξης». 

10. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 

11. Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α’ 199/1999)  άρθρο 8 «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις  θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 

12. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης». 

15. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

16. Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές. 

 

Β) Τις αποφάσεις: 

 

1. Π.Υ.Σ. 26/6-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 155/2012) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντα τους και διορισμός 
νέων Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» . 

2. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξη τους 
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)». 

3. Π1/241/29-1-2014 απόφαση ΓΓΕ περί αναβολής ισχύος απόφασης για κεντρικό 
διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών από 1/1/2015.  

4. Αρ. 53844/10-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 2017/2013) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής». 

5. Αρ. 8045/22-1-2014 Ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου  Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη , περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου  Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη έτους 
2014, Φορέα 43, Ειδικού Φορέα 110 και ΚΑΕ 1512, με αριθμό καταχώρησης της απόφασης 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη : 8944 - Ειδικού Φορέα 110 και ΚΑΕ 1512 (Α.Δ.Α.:ΒΙΨ0I-
ΛΕ3). 

 Γ) Την αρ. 117/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έτυχε 



αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών, δεν εφαρμόζεται σε διαγωνιστικές διαδικασίες.   

 

Δ) Το γεγονός ότι :  

1) Η Γ.Γ. Εμπορίου του ΥΠΑΑ με το (Β3) σχετικό αποφάσισε να διενεργήσει κεντρικό διαγωνισμό 

προμήθειας καυσίμων για όλους τους φορείς του Δημοσίου από 1/1/2015 και όχι εντός του 

2014, συνεπώς για λόγους εξυπηρέτησης των Αστυνομικών Αρχών η Α.Δ.Μ.-Θ. πρέπει να 

διενεργήσει η ίδια το σχετικό διαγωνισμό. 

2) Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε 

πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2286/95. 

 

Γι’ αυτό, 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

   Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών για 

το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.0000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (32.520,33 € χωρίς ΦΠΑ) ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ  

Πετρέλαιο Θέρμανσης -  CPV 0913500-5.  32.520,33 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, δηλ. το μεγαλύτερο  ποσοστό (%) 

παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, μέση τιμή 

λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου της οικείας Π.Ε.  

Οι διαγωνιζόμενοι  υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της ποσότητας του είδους  

καυσίμου. 

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο μέχρι  31-12-2014 

 
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 

Κ.Καραμανλή 36, 

1ος όροφος, γραφείο 107 

7-4-2014 Δευτέρα 10.00 π.μ. 

 

 



2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού 

εξόδων της του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  έτους 2014, ως ακολούθως:  

 

Ειδικός 

Φορέας 
ΕΙΔΟΣ Κ.Α.Ε. 

Αύξων αριθμός ανάληψης στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμών της 

Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη   

43/110 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1512 8944 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 

δραστηριοποιούνται νόμιμα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό μπορούν  να υποβάλλουν προσφορές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 7-4-2014 ημέρα Δευτέρα, και 

ώρα  10.00 π.μ.  στο  Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Σερρών, επί της οδού Κ. Καραμανλή 

36, Σέρρες.    

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για ενενήντα (90) ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Η εν λόγω προσφορά δεσμεύει τον Ανάδοχο που θα 

προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της ενδεχόμενης παράτασής της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007. Οι διευκρινίσεις ζητούνται το αργότερο δύο 

(2) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών και 

παρέχονται  από  το  Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών, τηλ. 2321057713., Φαξ: 

2321022660. 

 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα 

Ανακοινώσεις  Διαγωνισμοί), καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : 

http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ. 

 

Επίσης, είναι διαθέσιμη από το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών κατά τις εργάσιμες 



ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2521057713 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) προς τη διεύθυνση:  dimfakis@damt.gov.gr.  

Το τεύχος της διακήρυξης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μέσα σε μια (1) ημέρα από τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

 

Επίσης, η Διακήρυξη θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στο  Επιμελητήριο Σερρών  για ενημέρωση 

των μελών του, όπως και στην Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) και στο Σύνδεσμο 

Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). 

Τέλος, θα κοινοποιηθεί και στο τοπικό σωματείο πρατηριούχων. 

Περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Τμήματος 

Διοικητικού –Οικονομικού Ν.Σερρών. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Διακήρυξης. 

 

 
 
                   Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ 
  Ο Προϊστάμενος Γενικής  Διεύθυνσης  
             Εσωτερικής Λειτουργίας 
 
                                                                            

                                                                                   
               ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
Συνημμένα :  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Κοινοποίηση : 
1. ΑΣΤΥΝΟΜΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
3. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΤΗΕΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) 
 
 

 


