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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΑΡΙΘΜ.  10 /2013  

 

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ. Α/95), όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήµερα. 

β) του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ. Α/95), όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α/2010).   

γ) του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/τ. Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

δ) Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ. Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες». 

ε) Την µε αριθµ. 19/ 28-11-13 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

 

Επαναπροκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

της Μέσης Λιανικής Τιµής (ΜΛΤ) του προς προµήθεια είδους κατά την ηµέρα 

παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών του Τµήµατος 

Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης για την αντίστοιχη 

Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προµηθευτεί 

πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης καθώς και αµόλυβδη βενζίνη, για τις 

ανάγκες του στις πόλεις της Άρτας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της 

Ηγουµενίτσας.  

Ο διαγωνισµός χωρίζεται στα εξής Μέρη: 

Μέρος 1ο: Πετρέλαιο θέρµανσης για την τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου 

στην πόλη της Άρτας, µε εκτιµώµενη ποσότητα 18.000 λίτρα και ενδεικτικό 

προϋπολογισµό 23.600 €. 

Μέρος 2ο: Πετρέλαιο κίνησης για την τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην 

πόλη της Άρτας, µε εκτιµώµενη ποσότητα 4000 λίτρα και ενδεικτικό 

προϋπολογισµό 5.600 ευρώ. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     

 

Άρτα,           29/11/2013 

Αρ. Πρωτ.: Φ.23/6791 
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Μέρος 3ο: Προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης για τα αυτοκίνητα του ΤΕΙ Ηπείρου 

στην Άρτα, µε εκτιµώµενη ποσότητα 600 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισµό 

1.000 ευρώ. 

Μέρος 4ο: Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τα αυτοκίνητα του ΤΕΙ Ηπείρου 

στην Άρτα, µε εκτιµώµενη ποσότητα 200 λίτρα και ενδεικτικό προϋπολογισµό 

300 ευρώ. 

Μέρος 5ο: Πετρέλαιο θέρµανσης για την τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου 

στην πόλη της Πρέβεζας µε εκτιµώµενη ποσότητα 5.000 λίτρα και ενδεικτικό 

προϋπολογισµό 6.500 ευρώ. 

Μέρος 6ο: Πετρέλαιο θέρµανσης για την τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου 

στην πόλη των Ιωαννίνων µε εκτιµώµενη ποσότητα 18.000 λίτρα και ενδεικτικό 

προϋπολογισµό 24.000 €. 

Μέρος 7
ο
: Πετρέλαιο θέρµανσης για την τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου 

στην πόλη της Ηγουµενίτσας µε εκτιµώµενη ποσότητα 9.000 λίτρα και 

ενδεικτικό προϋπολογισµό 12.000 ευρώ. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό για το σύνολο των 

µερών του διαγωνισµού ή για σύνολο του κάθε µέρους του διαγωνισµού. 

Προϋπόθεση να υπάρχει ποσοστό έκπτωσης ανά µέρος, ώστε να διευκολυνθεί η 

σύγκρισή τους. Προσφορές οι οποίες δεν αναφέρουν ποσοστό έκπτωσης ανά 

µέρος, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Προσφορές υποβάλλονται µέχρι την ∆ευτέρα 09-12-2013 και ώρα 11:00 π.µ., 
χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσµία υποβολής των προσφορών. Τόπος 

διεξαγωγής του διαγωνισµού και υποβολής προσφορών είναι το Κτίριο Κεντρικής 

∆ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (∆ιεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47100 Άρτα) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

Η ποιότητα του πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή που παράγεται στα 

Κρατικά ∆ιυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύµφωνη µε τους όρους που 

θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από 

το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Το ΤΕΙ Ηπείρου έχει το δικαίωµα να διενεργήσει 

δειγµατοληπτικό έλεγχο για τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του υπό 

προµήθεια πετρελαίου. 

Οι ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν µε 

ακρίβεια, εξαρτώνται από τις ανάγκες των υπηρεσιών και των τµηµάτων του ΤΕΙ 

Ηπείρου για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και 

31.12.2013. 

Η µέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «73.000,00» ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ΤΕΙ 

Ηπείρου του οικονοµικού έτους 2013, ΚΑΕ 1611. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός έχει προκύψει βάσει της µέσης λιανικής τιµής 

πώλησης, που προέκυψε από το εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών, που εκδίδεται από το 

Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης για την αντίστοιχη 

Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το ΤΕΙ Ηπείρου δεν είναι υποχρεωµένο να δαπανήσει το σύνολο της ανωτέρω 

πίστωσης. Οι ποσότητες του πετρελαίου είναι δυνατόν να αυξοµειώνονται ανάλογα 

µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται. 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι δεξαµενές πετρελαίου των κτιρίων του ΤΕΙ 

Ηπείρου, στην πόλη της Άρτας (διεύθυνση: campus Κωστακιών - Κωστακιοί Άρτας 

ΤΚ 47100, Κεντρική ∆ιοίκηση και Φοιτητική Εστία Άρτας – Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 

47100 Άρτα), στην πόλη της Πρέβεζας (διεύθυνση Ψαθάκι ΤΚ 48100), στην πόλη 

των Ιωαννίνων (διεύθυνση 4
ο
 χλµ  οδού Ιωαννίνων – Αθηνών ΤΚ 45500, Ιωάννινα) 

και στην πόλη της Ηγουµενίτσα (διεύθυνση Ειρήνης και Φιλίας 1 ΤΚ 46100 

Ηγουµενίτσα).   

Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να µεταφέρουν µε δικό τους 

µεταφορικό µέσο την ποσότητα του πετρελαίου θέρµανσης καθώς και κίνησης, που 

θα τους ζητηθεί, στην αντίστοιχη δεξαµενή του ΤΕΙ Ηπείρου. Η παράδοση των 

καυσίµων για την κίνηση των αυτοκινήτων του ΤΕΙ Ηπείρου, θα γίνεται στο 

πρατήριο του προµηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης. 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου ενώπιον 

της αρµόδιας επιτροπής. 

O προµηθευτής ή οι προµηθευτές που θα αναδειχθούν, αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση να έχουν ολόκληρη τη ζητούµενη ποσότητα και η προµήθεια του 

πετρελαίου να γίνεται άµεσα εντός της ηµέρας µετά από την παραγγελία από την 

Υπηρεσία µας και κατά τις ώρες 8:00 π.µ. έως 2:00 µ.µ..  

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά: 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 

γνήσιου υπογραφής (του νόµιµου εκπροσώπου εάν πρόκειται για Νοµικά 

Πρόσωπα) στην οποία:  

o α) θα αναγράφονται τα στοιχεία της διακήρυξης στην οποία 

συµµετέχουν 

o β) θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 

τους οι προσφέροντες: 

• αα) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση 

για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π∆ 118/2007 ήτοι: συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµη δραστηριότητα, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, 

της δόλιας χρεωκοπίας. 

• ββ) δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

• γγ) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

• δδ) είναι γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 

 

o γ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

και µε ποινή αποκλεισµού όλους τους όρους της. 
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Οι προµηθευτές που θα καταθέσουν προσφορά για την προµήθεια πετρελαίου 

θέρµανσης/κίνησης θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν στο διαγωνισµό, στο 

φάκελο της προσφοράς τους, γνήσιο επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 

πρατηρίου ή/και της άδειας διακίνησης.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους µέχρι την ∆ευτέρα 

09-12-2013 και ώρα 11:00 π.µ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσµία 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω 

ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Τόπος διεξαγωγής του 

διαγωνισµού και υποβολής προσφορών είναι το Κτίριο Κεντρικής ∆ιοίκησης του ΤΕΙ 

Ηπείρου στην Άρτα (∆ιεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47100 Άρτα). 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του Προµηθευτή και τα στοιχεία της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για όλο το 

χρονικό διάστηµα συνεργασίας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνεται µετά την παραλαβή του είδους από την 

αρµόδια Επιτροπή παραλαβής και µε την έκδοση των απαιτούµενων δικαιολογητικών 

και σε διάστηµα µέχρι 20 ηµερών. 

     Τον προµηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%. 

- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 

- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. 

- 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

Ο παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος είναι 1% επί της καθαρής αξίας του 

τιµολογίου που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ανωτέρων κρατήσεων. 

Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει το ∆ηµόσιο. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το 

∆ιοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005. 

Η παρούσα ανακοίνωση είναι δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου 

www.teiep.gr (Ανακοινώσεις). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Άρτας-Πρέβεζας-Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας 

Σύλλογο πρατηριούχων καυσίµων Άρτας-Πρέβεζας-Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών 

Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ 

Ηπείρου. 

2. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 

Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 

3. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 

4. Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆απανών. 

5. ∆ιευθυντές Σχολών ΤΕΙ Ηπείρου. 

6. Ιστοσελίδα ΤΕΙ Ηπείρου. 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 
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