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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ               Μυτιλήνη     10/11/2006    

      Αριθ. Πρωτ.  6542 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

Το Άρθρο 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος, 
Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 
Το Π.Δ. 83/84 ( ΦΕΚ 31/20.03.84) « Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 
Την 58604/28.07.2006 απόφαση του Υπουργού ΥπΕΠΘ περί ανακήρυξης των πρυτανικών 

αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 243/17.08.2006 τ.Β’), 
Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» και του ΠΔ 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών 
υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠΔΔ», όπως ισχύει, 

Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών « 
Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95»,  

Το ΠΔ  496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ», 
Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με την πρόσφατη Υπουργική 

απόφαση, 
Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 ( ΦΕΚ 43/ Α/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος, 
Τον Ν. 1797/88 ( ΦΕΚ 164/Α/88) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», 
Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», 
Το Π.Δ. 394/1996 ( ΦΕΚ 266/Α/4-12-1996) « Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως 

ισχύει σήμερα, 
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Το Π.Δ. 334/2000 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 

Το Π.Δ. 346/98 ( ΦΕΚ 230/12-10-1998) « Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 ( Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 
97/52), 

Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς 
το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ) 

Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) περί Κρατικών Προμηθειών 
Τον Ν. 2522/97 περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 
89/665 ΕΟΚ.», 

Την υπ’ αριθμ. 6/07.11.2006,  Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 3.2: « Προκήρυξη 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης για 
τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2007», συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 90.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 
ΦΠΑ. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
      Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης ( επί τοις εκατό) σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης χονδρικής τιμής των 
υγρών καυσίμων, για την ανάδειξη αναδόχου (προμηθευτή). 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας υγρών καυσίμων 
ανέρχεται στο ποσό των 90.000 € ( Ενενήντα  χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου ΦΠΑ 13%, το οποίο θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και 
συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 1611Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων ( πετρελαίου 
θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης του 
Ιδρύματος, ήτοι πετρελαίου κίνησης για τις  γεννήτριες  που βρίσκονται  στο Λόφο 
Πανεπιστημίου – Μυτιλήνη, πετρέλαιο για τα σκάφη και το υπηρεσιακό λεωφορείο που διαθέτει 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου   και  πετρελαίου θέρμανσης για όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη, που ενοικιάζονται ή τελούν υπό της ιδιοκτησίας του, καθώς και για τα 
κτίρια που ενδέχεται να ενοικιαστούν ή να αγοραστούν από αυτό, εντός του έτους 2007. 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολόκληρη τη 
ζητούμενη ποσότητα και η προμήθεια του πετρελαίου να γίνεται άμεσα, μετά από τηλεφωνική 
παραγγελία από την υπηρεσία μας (Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών). 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007  και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο 
του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο 
Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό 
αυτό με την απόφαση με αριθμ. 6/07.11.2006 ( θέμα 3.2) του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
1. Τα φυσικά πρόσωπα 

2. Τα νομικά πρόσωπα 
3. Συνεταιρισμοί και ενώσεις 

Που ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο αντικείμενο διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 1.800 € ( χίλια 
οκτακόσια ευρώ). 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Η κατάθεση των προσφορών  σας θα γίνει στο γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι κκ Περσεφόνη Καραντάνη και Ελένη 
Κεντέρη (τηλ. 22510 36142-145 fax 22510 36127).  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι 
την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 10:00 π.μ..  Προσφορές  μπορούν επίσης να 
αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100 με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση 
ότι αυτές περιέρχονται στην  παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με 
ευθύνη του προσφέροντος.  Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή μετά την παρέλευση της 
παραπάνω ημέρας και ώρας, εκτός αν εξακολουθεί η παράδοση φακέλων χωρίς διακοπή. 
Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη, και θα επιστρέφονται σφραγισμένες στους προσφέροντες. 
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Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  
1.  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

2.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» 

3.  Ο αριθμός της διακήρυξης: «6542/10.11.2006 – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» 

4.  Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: «ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2007, 11:00 π.μ.» 

5.  Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτοί που συμμετείχαν έλαβαν γνώση 
των όρων της διακήρυξης (γενικών και ειδικών) και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας, σύμφωνα με το 
καταστατικό της, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρείας, για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 

Λόγοι απόρριψης της προσφοράς των συμμετεχόντων αποτελούν: 
Α)  Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

Β)  Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, 
Γ)  Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, 
Δ)  Η ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, γενικά προς το Δημόσιο Τομέα. 
Ε)  Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική 

αξιοπιστία τους και οι δυνατότητές τους για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κλπ, λαμβάνονται 
υπόψη: 

•  Η δυνατότητα καλής και άμεσης συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τον 
προσφέροντα. 

•       Κάθε δικαιολογητικό που θα ήθελε ζητηθεί συμπληρωματικά από την Επιτροπή, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
 Ο κάθε προσφέρων έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας προσφοράς.  Στο διαγωνισμό δε 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή/και αντιπροσφορές.  Ο προσφέρων που θα υποβάλει 
τέτοιας φύσεως προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των προσφορών.  Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
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Διενέργειας και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.   

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
μπορούν με αίτημά τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( επί τοις εκατό) σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης 
χονδρικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, την ημέρα παράδοσής του, 
όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας 
Λέσβου.  Στην προσφορά θα ορίζεται το ποσό έκπτωσης σε ευρώ τόσο για κάθε 500 lt 
(πεντακόσια λίτρα) όσο και για κάθε 1000 lt (χίλια λίτρα) καυσίμου. 
 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής αποτελεί αυστηρά το 
κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών των συμμετεχόντων. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Η κατακύρωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει από το 
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου , χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης , όσοι 
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 
 Ο ανάδοχος – προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, είναι 
υποχρεωμένος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση του κατακυρωτικού 
αποτελέσματος, να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας.  Σε περίπτωση που 
ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός της ορισμένης προθεσμίας, το 
Πανεπιστήμιο δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή. 
 
ΤΙΜΕΣ 
 

Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς τα ποσοστά των 
εκπτώσεων που προσφέρονται από τον διαγωνιζόμενο ανά 500 λίτρα και ανά 1000 λίτρα 
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης στις δεξαμενές των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε 
χώρο ή χώρους που θα υποδεικνύονται από τη Διοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα 
του αναδόχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση του είδους θα γίνεται κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη. 
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 Ο εφοδιασμός των κτιρίων σε πετρέλαιο θα γίνεται με βυτιοφόρο αυτοκίνητο της 
αναδόχου εταιρείας, στα κτίρια που τελούν υπό ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη και στα κτίρια τα οποία εκμισθώνει ή πρόκειται να εκμισθώσει εντός του 2007, το 
Πανεπιστήμιο, στη Μυτιλήνη . 
 Σε οποιαδήποτε παραλαβή πετρελαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα 
δειγματοληπτικού ελέγχου του υπό παραλαβή είδους. 
 Εφόσον στην πόλη της Μυτιλήνης, ο προμηθευτής δεν έχει πρατήριο, υποχρεούται 
με δαπάνες του να βρει άμεσα, τρόπο προμήθειας των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, 
που υφίστανται στην πόλη της Μυτιλήνης.  Σε περίπτωση που αυτό είναι εντελώς αδύνατο, 
το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της συμβάσεως και μπορεί να 
εφοδιάζεται τα υγρά καύσιμά του από τα άλλα πρατήρια με επιβάρυνση του προμηθευτή, 
με τη διαφορά της τιμής. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή του μειοδότη προμηθευτή πετρελαίου θα γίνεται κάθε μήνα μετά την 
παραλαβή του είδους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ανά κτίριο, με την έκδοση 
τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, και μετά την προσκόμιση από τον προμηθευτή του 
αντίστοιχου Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου και την σύνταξη του ανάλογου Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι υπέρ τρίτων 
νομοθετημένες κρατήσεις για την προμήθεια του παραπάνω είδους που ανέρχονται σε σύνολο 
3,072% επί της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ, θα βαρύνουν το Πανεπιστήμιο, εκτός από την 
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 1% που θα βαραίνει τον προμηθευτή.  
 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα χρόνο από την υπογραφή της ή μέχρι κάλυψης του ποσού 
που ορίζει η διακήρυξη, όποιο εκ των δύο συμβεί πρώτο.  

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση οποτεδήποτε κατά την 
διάρκεια της ισχύος της μετά από τρίμηνη προειδοποίηση του αναδόχου χωρίς καμία αξίωση του 
αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το 
διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές. 

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κκ Ελένη Κεντέρη,  
Περσεφόνη Καραντάνη τηλ.: 2251 036142, 036145, Fax:2251 036127, e-mail: 
ekenteri@aegean.gr, p.kara@aegean.gr.  Τέλος η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο site 
του Πανεπιστημίου www.aegean.gr.  

 
 

 
                                              Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                         του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

         

                           Ανδρέας Ι. Τρούμπης 

mailto:ekenteri@aegean.gr
mailto:p.kara@aegean.gr
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