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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, τις 
διατάξεις του Ν. 3463/06, το Ν. 3852/2010 φεκ 87Α’, του Ν. 4071/2012 φεκ 86Α’, του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006, το Π.∆ 60/2007, την οδηγία 2004/18/ΕΚ & την υπ. αρ. 513/23-07-2013 απόφαση του ∆.Σ του ∆. 
Ρεθύμνης και με τους όρους της διακήρυξης  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ και των Νομικών του Προσώπων» για το έτος 2014 με δυνατότητα 4μηνης 
παράτασης. 
∆απάνη για την προμήθεια:           1.116.631,36 Ευρώ 
∆απάνη ΦΠΑ 23%:                           256.825,21 Ευρώ 
Προϋπολογισμός προμήθειας:       1.373.456,57  Ευρώ. 
Θα υπάρξει σχετική πίστωση  στον προϋπολογισμό του έτους 2014 και 2015.   

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήμου Ρεθύμνης στα Μυσσίρια στη θέση Παπούρα 
την Τετάρτη 2/10/2013 με ώρα έναρξης την 12:45 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 13:00 από την 
αρμόδια επιτροπή. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας δεν γίνει την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει την επόμενη 
εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. 

Η προμήθεια αφορά την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήμου Ρεθύμνου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής  
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη,βενζίνη super και πετρέλαιο 
θέρμανσης. 

Τόπος, Χρόνος, Τρόπος παράδοσης:  
 Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του ∆ήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του προσώπων.  
Τα προς προμήθεια είδη είναι: 
α) βενζίνη  super (LPR) κοινή 6.534 λίτρα, 
β) βενζίνη αμόλυβδη  73.700 λίτρα, 
γ) πετρέλαιο κίνησης 610.167 λίτρα και 
δ) πετρέλαιο θέρμανσης 204.859,33 λίτρα. 
Σύνολο: 895.260,33 λτ. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια 
καυσίμων είτε για μέρος αυτών. 

∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την 
εμπορία και διάθεση καυσίμων.  

Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού και σε διαφορετικούς προμηθευτές ανά 
(∆ημοτική Ενότητα) σύμφωνα με την παρούσα ∆ιακήρυξη και ανά Νομικό Πρόσωπο. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 68.673,00 €, Ευρώ και αφορά προσφορά για ολόκληρη την 
ποσότητα των καυσίμων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, θα  
προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου 
αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση θα 
περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση. 

Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήμου 
Ρεθύμνης στη Ταχ. ∆/νση: Μυσσίρια (Θέση Παπούρα) Τ.Κ 741 00, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 
+302831023497,40977, 40978 ΦΑΞ: +302831040981, 40043 αρμόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης. 
 
                                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 
                                                                                    ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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Βαθμός  Ασφαλείας:  
Ρέθυμνο     14 / 08 /2013 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 21215 
Βαθμός προτεραιότητας:  

Δ/ΝΣΗ       : Καθαριότητας 
ΤΜΗΜΑ   : Δ/σης & Συν/σης Οχημάτων   
ΓΡΑΦΕΙΟ :  Κίνησης Οχημάτων 
Ταχ.Δ/νση :  Δήμος Ρεθύμνης 
                     Μυσσίρια θέση Παπούρα 
                     Ρέθυμνο 74100 
Πληροφορίες: Χιώτης Μανώλης 
Τηλέφωνο    : 28310- 23497, 40977/978   
Φάξ              : 28310-40981, 40043 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

 
 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση  περίληψης διακήρυξης 
 
 ΣΧΕΤ.: 
 

Σας στέλνουμε την συνημμένη περίληψη διακήρυξης και παρακαλούμε για την δημοσίευσή της 
μία φορά μέχρι το Σάββατο 17η  του μηνός Αυγούστου 2013 με τα μικρότερα δυνατόν στοιχεία και 
χωρίς πλαίσιο.  

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του 
Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την εγκ. 11 με αρ. πρωτ 27754/28-06/2010. 

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 
λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση 
των νόμιμων παραστατικών. 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει περίπτωση επιμερισμού της δαπάνης δημοσίευσης σε 
περισσότερους από ένα ανάδοχο σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου 
δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα ή περισσότερες 
ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού. 

Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα 
με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε, στον κάθε 
ένα προμηθευτή ξεχωριστά. Σημειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για Δημοσίευση, θα την 
έχει ο Δήμος στις ομάδες του διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος.     
 
 

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
 
 

                                                                    ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 

 
 

Όπως ο συνημμένος πίνακας 
αποδεκτών 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
 

Συνοδεύει το με αριθμ. πρωτ. 21215 /14-8- 2013  έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνου 
 
 
 

Α.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 
1. «ΚΕΡΔΟΣ»  Ημερήσια οικονομική Εφημερίδα Αθηνών 
2. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ημερήσια οικονομική Εφημερίδα Αθηνών 
3.  Φ.Ε.Κ. Εφημερίδα Κυβερνήσεως Καποδιστρίου 34 ΑΘΗΝΑ 
4. «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Ημερήσια Εφημερίδα Νομού. 
5. «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΚΑ ΝΕΑ» Ημερήσια Εφημερίδα Νομού. 
6. «ΡΕΘΕΜΝΟΣ» Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού. 
 
 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 

1. Γραφεία Πρωτοκόλλων Δήμου Ρεθύμνης για να τοιχοκολληθεί. 
 

2. Κ.Ε.Π Δήμου Ρεθύμνου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


