
 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πετρούπολη, 13/11/2014  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.:    20900 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό δημόσιο 

ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  

προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων έτους 2015 μέσω σύναψης σύμβασης 

διάρκειας ενός έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 363.927,00 € 

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων. 

 

Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 

 

 Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Του  Π.  ∆.  60/ΦΕΚ  64  Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16
ης 

Νοεµβρίου 2005. 

• Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και  

ρυθµίσεις  συναφών θεµάτων». 

• Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις 

• Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/25-9-2002 τεύχος Α’) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 



 

 

• Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε  

σύµβαση   εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 

οργάνωσης και λειτουρ- γίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   

αυτοδιοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

• Του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) με θέμα: ’’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)’’. 

•  Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των Νόμων   

     4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 

12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

• Της µε αριθµό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και ιδίως του 

 4
ου 

άρθρου της. 

• Του  N.  4013/11  (ΦΕΚ  204  Α/15-9-2011)  :  Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  

 ∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

• Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  8 5   Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, την   

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.», 

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),  

 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012


 

 

 Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου 

 Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Άρθρο 2 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 

α)  Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού, 

β)  Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (του αναδόχου), 

γ)  Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 

δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ε)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

στ)  Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας (Τεχνική έκθεση). 

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του β) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του 

αναδόχου – περιέχονται στην υπ’ αριθμ.  20/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του 

Δήμου, η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης. 

 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση προμήθειας 

Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 363.927,00 € (τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες 

εννιακόσια είκοσι επτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 με Κ.Α.:  

 

α/α Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού (€) 
    

1 10.6641.0003 8.000,00     

2 10.6643.0002 6.000,00     

3 20.6641.0005 190.000,00     

4         15.6643.0005 29.000,00     

5 20.6641.0004 3.000,00     

6 20.6643.0003 3.000,00     



 

 

7 30.6641.0001 7.000,00     

8 30.6644.0001 300,00     

9 35.6641.0003 2.000,00     

10 35.6641.0005 8.000,00     

11 35.6644.0001 2.000,00     

12 35.6644.0003 800,00     

Σύνολο ποσού σε Κ.Α. του Δήμου 259.100,00     

Σύνολο ποσού για τα σχολεία 104.828,48     

ΣΥΝΟΛΟ  ποσού για Δήμο, Ν. Πρόσωπα και 

σχολικά κτίρια 
363.928,48 

 

 

   

 

 

Άρθρο 4 

Συμβατικό ποσό όσον αφορά τα καύσιμα 

Το ποσό στο οποίο θα καταρτιστεί η σύμβαση είναι ενδεικτικό και δε δεσμεύει το Δήμο. 

Υπάρχει πιθανότητα σημαντικής διακύμανσης, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων ή 

με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στην ποσότητα των καυσίμων. 

Πάντως το ανωτέρω ενδεικτικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Άρθρο 5 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 

καθορίζεται έως 48 ώρες μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, στο πρατήριο του 

αναδόχου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του πρατηρίου. Σε περίπτωση που το πρατήριο 

του αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων από το 

αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως)  η παράδοση της αμόλυβδης 

βενζίνης θα γίνεται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης και σε 

χρόνο που θα καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για το Δήμο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των λιπαντικών και προσθέτων, καθορίζεται σε είκοσι (20) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού προμήθειας στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως). Παράταση στον παραπάνω χρόνο 

παράδοσης μπορεί να δοθεί το πολύ έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 



 

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα και για τμηματική παράδοση των τελευταίων στις ανωτέρω 

προθεσμίες (από το σχετικό αίτημα). 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας, στα κτίρια του Δήμου, καθώς και στους χώρους των σχολείων όπως αναλυτικά 

φαίνονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Σχολική μονάδα Διεύθυνση 

2ο, 12ο, 17ο, Νηπιαγωγείο Βαλτετσίου 25 

3ο Νηπιαγωγείο Ναυαρίνου και Σκουφά 

4ο Νηπιαγωγείο Ελ. Βενιζέλου 1 

9ο Νηπιαγωγείο Αγ. Ιωάννου 43 

11ο Νηπιαγωγείο Αν. Ρωμυλίας & Στερεάς Ελλάδος 

15ο Νηπιαγωγείο Κνωσσού & Ηφαίστου 

2ο Δημοτικό Κ.Βάρναλη 33 

3Ο Δημοτικό Θεσσαλίας & Ρήγα Φεραίου 

4ο Δημοτικό Χρ. Σμύρνης 7 

5ο Δημοτικό Τέρμα της οδού Ελαιών 

7ο Δημοτικό  Κωστή Παλαμά 189 

8ο Δημοτικό Ακροπόλεως 24 

9ο Δημοτικό Σουλίου 141 

10ο Δημοτικό Αθ. Διάκου 120 

12ο Δημοτικό Θράκης 107-109 

4ο Γυμνάσιο Στρατηγού Κεφάλα 

6ο Γυμνάσιο Δ. Ακρίτα και Β. Ηπείρου 

1ο Γενικό Λύκειο & 1ο Γυμνάσιο Αν. Ρωμυλίας & Θεσσαλίας 

3ο Γενικό Λύκειο Μυστρά και Στρατηγού Κεφάλα 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, 

ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο 

ποσό των € 5.918,00. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος 

των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 

ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των 

ομάδων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο 

Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της σύμβασης. 

4. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής.  

6. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης.  

7. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 



 

 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.. 

Άρθρο 7 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη) : 

1. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 

προκηρυσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, 

μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

2. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα 

του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία 

που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη 

της σχετικής αίτησης. 

3. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο 

από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 

από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που 

καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 

ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

4. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι 

(6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται 

μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του 

εναπομένοντος χρόνου. 

5. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 



 

 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή 

βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και από το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων τους, βάση του πιστοποιητικού του οικείου επιμελητηρίου, προκύπτει ότι στον 

κύκλο εργασιών τους ανήκει και η εμπορία ή παρασκευή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών. 

 

Άρθρο 9 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό : 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

1. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

 

Άρθρο 10 

Γλώσσα σύμβασης των προσφορών 

Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προµηθευτή. 

 

Άρθρο 11 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Περιεχόμενο προσφορών 

 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 



 

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον 

οποίο συμμετέχουν. 

2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α' της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του 

εδαφίου α' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και 

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 

εδαφίου α' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α' της παρ. 2 και 

στην περίπτωση (3) του εδαφίου β' της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε 

κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ' της παρ. 2 

του παρόντος άρθρου, κατάσταση. 



 

 

3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών της παρ.2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

δ. δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά 

με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. 

pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  

από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

π. Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεωκοπίας. 

(2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 



 

 

(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

ειδοποίησης.  

(5)Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με 

το άρθρο 7 του Ν. 3054/2002. Για τους προμηθευτές που διεκδικούν μόνο το μέρος της 

προμήθειας που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης αρκεί η άδεια λειτουργίας Εμπορίας πωλητή 

θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3054/2002.  

(6)Οι υποψήφιοι προμηθευτές που διεκδικούν το μέρος της προμήθειας που αφορά και την 

αμόλυβδη βενζίνη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα 

δηλώνονται τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αυτό δεν 

βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του Δήμου 

Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως). Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση 

μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα 

δηλώνονται τα στοιχεία διεύθυνσης τού εντός οκτώ (8) χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του 

Δήμου πρατηρίου υγρών καυσίμων που συνεργάζεται καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη 

για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο, παράδοση 

των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται από 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στα οχήματα και μηχανήματα αυτού, καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 του συνεργαζόμενου πρατηρίου.    

β. Οι αλλοδαποί: 

(1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 



 

 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του 

εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 

της περ. (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 

παρόντος, αντίστοιχα. 

(2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 



 

 

της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2)Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου 

β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3)Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

-Aπό ένορκη βεβαίωση, του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, . Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, 

στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί 

την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά 

σχετικά με αυτό.   

6. Η συμμετοχή ενώσεων προμηθευτών στο διαγωνισμό διέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 

8 της 11389/93 Υ.Α.. 



 

 

7. Προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί και από κοινοπραξία προμηθευτών 

η οποία δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή σε περίπτωση μη κατακύρωσης της 

σύμβασης σε αυτή. 

8. Στον παρόντα διαγωνισμό, απαγορεύεται, με ποινή αποκλεισμού του, κάποιος να εκπροσωπεί 

περισσότερες της μιας εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών ή να συμμετέχει χωριστά για τον 

εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση 

προμηθευτών. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες οι προσφορές αυτού, εκτός αν στο 

μεταξύ, αυτός, αποσύρει τις προσφορές του, εκτός μίας με την οποία θα συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό. Επίσης απαγορεύεται η ατομική συμμετοχή στο διαγωνισμό υπαλλήλου εταιρείας 

ή ειδικού συμβούλου ο οποίος αμείβεται από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο, όταν η εν λόγω 

εταιρεία συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

9. Σε περίπτωση μη αποδοχής όρων της διακήρυξης (παρ. 5 του άρθρου 12 της 11389/93 Υ.Α.), 

πρέπει να κατατεθεί δήλωση όπου θα αναφέρονται ρητά τα σημεία εκείνα της Διακήρυξης και 

των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται, τόσον ο διαγωνιζόμενος, όσο και ο ή οι 

κατασκευαστές των προς προμήθεια προϊόντων προκειμένου να αξιολογηθούν. 

10. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 

στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές 

των προσφορών. 

 



 

 

B. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

 

1. Τα τεχνικά στοιχεία (τουλάχιστον) των προσφερόμενων υλικών, συνοδευόμενα με 

επίσημα προσπέκτους, προκειμένου να είναι εφικτή η τεχνική αξιολόγηση των 

παραπάνω υλικών. 

2. Δήλωση για τον ελάχιστο χρόνο που ο προσφέρων θα διατηρήσει ανοικτή την 

προσφορά του και που με ποινή απόρριψης της προσφοράς δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των ορών της 

παρούσας διακήρυξης (μετά των προσαρτημάτων της) και ότι αποδέχεται αυτούς 

ανεπιφύλακτα, εκτός από τα σημεία που περιγράφονται στην κατά την παρ.9 του 

άρθρου 11 δήλωσή του.  

4. Τα εργοστάσια παρασκευής και τον τύπο των προσφερόμενων ειδών. Ειδικά για τα 

λιπαντικά και πρόσθετα θα κατατεθούν επιπρόσθετα τεχνικά στοιχεία, συνοδευόμενα 

με επίσημα προσπέκτους, προκειμένου να είναι εφικτή η τεχνική αξιολόγηση αυτών. 

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 



 

 

 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

 

Γ. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα καύσιμα, στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 

αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 



 

 

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Πετρέλαιο θέρμανσης = 1,140 € ανά λίτρο 

Πετρέλαιο κίνησης = 1,140 € ανά λίτρο 

Βενζίνη αμόλυβδη = 1,390 € ανά λίτρο 

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη διακήρυξη) 1% για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,140-

(1,140χ0,01)=1,129. 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ 2% για το πετρέλαιο θέρμανσης τότε στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς 1,140+(1,140χ0,02)=1,163 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 

της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν 

αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 

(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής 

ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

 

Άρθρο 12 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 

17/11/2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 16/12/2014 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 

23/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.                

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ 

Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Άρθρο 13 

Προσφορά για τμήμα της προμήθειας 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν επιμέρους ομάδες της 

προμήθειας, αρκεί να είναι σε θέση να καλύψουν όλη την ποσότητα για τη συγκεκριμένη 

ομάδα, όπως αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιέχεται στο 

τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

 

Άρθρο 14 

Αποσφράγιση προσφορών 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Αξιολόγηση Προσφορών – Ανάδειξη 

μειοδότη – Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης – Κατακύρωση 

διαγωνισμού 

 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

1.1. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών στην ημερομηνία και ώρα 12:30 μ.μ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι 
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συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. 

Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

1.2. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία 

έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από 

τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους 

υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής 

Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή. 

1.3. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και 

νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των 

τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές 

προδιαγραφές/απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

1.4. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, 

ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους 

συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 

συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως 

της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά 

περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις 

εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

1.5. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης 

απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και 

έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

1.6. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική 

Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 

ηλεκτρονικά στο σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του συστήματος 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 



 

 

1.7. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή κατά το 

ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 

προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το στάδιο, 

ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το 

προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 

ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

1.8. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι 

συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. 

Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα 

1.9. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την 

οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και 

όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ 

εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των 

οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην οικονομική επιτροπή 

για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

1.10. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση 

για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο 

Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος)  με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.Μετά 

την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας από την οικονομική 

επιτροπή απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του 

χρόνου υποβολής προσφυγών, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλουν να 

υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε 

φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού 



 

 

φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET 

δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα  παρουσιάζει κάποιον 

Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον 

ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να 

προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 

20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά 

ενήμερος. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού 

μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι 

(20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής 

(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης 

λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 

ταχυδρομείου. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

1.11. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 

γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την 

αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν 

υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με 

χρήση του Συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 



 

 

διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του αναδειχθέντα μειοδότη. 

1.12. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

1.13. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, 

η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και 

νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση 

γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την οικονομική 

επιτροπή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης 

επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα: 

2.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις 

απαιτήσεις του διαγωνισμού ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

2.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ. 

2.3. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη 

τιμή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των 

συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

2.4. Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 

προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο 

μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

2.5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 

Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους 

σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική 

ανάρτηση, της σχετικής απόφασης καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το εκάστοτε 

στάδιο του διαγωνισμού, στο σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη 

ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον 

πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ 



 

 

τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο 

υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών. 

2.6. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και 

τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

2.7. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση 

στην παρ 2 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την 

αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 

προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, 

ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

2.8. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης ή ο υπόχρεος 

προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά 

περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης, καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

 

Άρθρο 15 

Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή, απαράβατους 

όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και 

εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 



 

 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας. 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Άρθρο 16 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 17 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο ή για τμήμα της προμήθειας με βάση 

το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Ειδικά για τα καύσιμα, ως προσφορά με χαμηλότερη τιμή 

για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό έκπτωσης στην αντίστοιχη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή. Το ανωτέρω ποσοστό 

μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 

Άρθρο 18 

Ενστάσεις - προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση 

εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με 



 

 

την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα 

στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α.. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' 

αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την 

διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  

γ. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά 

εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται 

από  το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και 

Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 

Ν 4055/12 ( Α 51)  μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που 

ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή 

αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( 

ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» 

ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 

προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  

 

 

 



 

 

Άρθρο 19 

Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση, 

μπορεί να προτείνει: 

α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο 

προμηθευτής. 

β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες  προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης 

μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο 

προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο 

γνωμοδοτεί για: 

α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του 

υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 

γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,  

 

τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου αρχές, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 20 

Προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν  υπόψη τους 

ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο  

νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο  και μ όν ο  αν αυτός αποβεί  θετικός 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 



 

 

Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν  µπορεί  να  υπογραφεί,  πριν  παρέλθει  η   δεκαπενθήµερη 

προθεσµία από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νοµιµότητας, για τυχόν 

αίτηση άσκησης ανάκλησης σύµφωνα µε το 2
ο  

άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων 

αρµοδιότητας του Υπουργείου  ∆ικαιοσύνης»,  ενώπιον  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  

Συνεπώς,  η  πρόσκληση  για  την υπογραφή  της  σύµβασης  αποστέλλεται  στον  

ανάδοχο  µόνο  αφού  παρέλθει  η  δεκαπενθήµερη προθεσµία από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νοµιµότητας στο ∆ήµο. 

 

Άρθρο 21 

Σύμβαση 

1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, 

ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και να 

καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

2. Η σύμβαση/εις προμήθειας θα ισχύσει/ουν από την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης/ων 

αντίστοιχης/ων σύμβασης/εων 

3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α., καταρτίζεται με 

βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω. 

4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο. 

5. Θα υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις με το Δήμο και τις σχολικές επιτροπές. 

6. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται σε ένα έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής τους. 

 

Άρθρο 22 

Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως 

καθορίστηκε σε προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλεπόμενη 

στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 ΥΑ.. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ.2, του άρθρου 27 της παραπάνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

 



 

 

Άρθρο 23 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

του Δήμου παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του 

παραλαμβανομένου είδους και την αντικατάστασή του ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία 

στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της 

οριζόμενης (από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση 

αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του 

και τα συμφέροντά του τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας του αναδόχου.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ποινικού κώδικα, για βλάβες που προκλήθηκαν σε οχήματα ή εγκαταστάσεις ή για 

καθυστερήσεις, εξαιτίας αποκλίσεων των προδιαγραφών από τις αντίστοιχες προδιαγραφές που 

καθορίζονται για τα υπό προμήθεια είδη στη νομοθεσία. 

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης ενεργείται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή ή τυγχάνει 

εφαρμογή η παρ.3 του άρθρου 29 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή). 

 

Άρθρον 24 

Εξοφλητικός λογαριασμός 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα 

εκδίδονται μετά την προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας και θα εξοφλούνται 

από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 

 

Άρθρο 25 

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική 

νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 26 

Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ.  20/2014 μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου. 

Άρθρο 27 

Δημοσίευση της παρούσης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.petroupoli.gov.gr. 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 

ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 

του Π.Δ. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και 

πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης στην  Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ.30 παρ.3 ΠΔ 60/07). 

 

       Πετρούπολη,       /   /2014 

    

        Η 

           Αντιδήμαρχος 

 

         Ζορμπά Ανθή 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

  Πέγκας Γεώργιος 

Ο θεωρήσας Η συντάξασα 

…./……/14 ………/……./14 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

http://www.petroupoli.gov.gr/


 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αριθμός Μελέτης:  20/ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 363.927,00€ 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2014 



 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 363.927,00 € (τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες 

εννιακόσια είκοσι επτά ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, αναφέρεται στην 

προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων 

των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την 

θέρμανση των διαφόρων δημοτικών κτιρίων, των κτιρίων των νομικών προσώπων και των 

σχολείων του Δήμου. 

 Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με  

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη και τις 

διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

 

Η δαπάνη προμήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 του 

Δήμου Πετρούπολης, και το ύψος της συνολικής εγγραφής, αναλύεται στους παρακάτω Κ.Α. 

 

α/α Κ.Α. 
Ποσό προϋπολογισμού 

(€) 

     

1 10.6641.0003 8.000,00      

2 10.6643.0002 6.000,00      

3 20.6641.0004 3.000,00      

4         15.6643.0005 29.000,00      

5 20.6641.0005 190.000,00      

6 20.6643.0003 3.000,00      

7 30.6641.0001 7.000,00      

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2015 
 

 



 

 

8 30.6644.0001 300,00      

9 35.6641.0003 2.000,00      

10 35.6641.0005 8.000,00      

11 35.6644.0001 2.000,00      

12 35.6644.0003 800,00      

Σύνολο ποσού σε Κ.Α. του Δήμου 259.100,00 
     

Σύνολο ποσού για τα σχολεία 104.828,48 
     

 

ΣΥΝΟΛΟ  ποσού για Δήμο, Ν.  Πρόσωπα και 

σχολικά κτίρια 

 

 

363.928,48 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 29 / 10 / 2014 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  29 / 10 / 2014 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

 



 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Α.A. Είδος υλικού Α.Τ. 
Μονάδα 

μέτρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

μον. 

(€) 

Σύνολο Δαπάνης 

ανά είδος χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α 

ΟΜΑΔΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1 
Πετρέλαιο 

 Θέρμανσης 

Κτιρίων Δήμου & 

Νομ. Προσώπων 1ον 

Λίτρα 27.100 1,14 30.894,00 

Κτιρίων σχολείων Λίτρα 74.760 1,14 85.226,40 

ΟΜΑΔΑ Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

2 Πετρέλαιο Κίνησης 2ον Λίτρα 124.281 1,14 141.680,34 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 4ον Λίτρα 24.000 1,39 33.360,00 

Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α 

ΟΜΑΔΑ Δ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

4 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 

10W-40 
5ον Λίτρα 210 6,05 1270,50 

5 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 

20W-50 
6ον Λίτρα 190 2,76 524,40 

6 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 

10W-40 
7ον Λίτρα 85 5,12 435,20 

7 
Βαλβολίνη υπερενισχυμένη SAE 

85W-140 
8ον Λίτρα 1 2,80 2,80 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2015 

 
 



 

 

8 
Βαλβολίνη υπερενισχυμένη SAE 

75W-90 
9ον Λίτρα 1 8,28 8,28 

9 Υγρό αυτοκ. κιβωτ. & τιμονιών 10ον Λίτρα 10 3,25 32,50 

10 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 11ον kgr 1 3,24 3,24 

11 
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 

ISO 68 
12ον kgr 390 2,92 1138,80 

12 
Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως 

αιθυλονογλυκόλης 
13ον kgr 80 2,90 232,00 

13 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 14ον Τεμ. 2 3,90 7,80 

14 Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 15ον Λίτρα 65 2,40 156,00 

15 
Λιπαντικό 4χρονων βενζινοκινητήρων 

SAE 20W-50 
16ον Λίτρα 25 2,84 71,00 

16 
Λιπαντικό δίχρονων 

βενζινοκινητήρων 
17ον Λίτρα 50 5,16 258,00 

17 Λάδι SAE 10W-30 για GASE 18ον Λίτρα 35 5,28 184,80 

18 Λιπαντικό SAE 80W/90 για GASE 19ον Λίτρα 35 3,84 134,40 

19 Υδραυλικό υγρό ISSO VG46 για GASE 20ον Λίτρα 50 3,00 150,00 

20 Ad Blue υγρό διάλυμα 21ον kgr 100 1,05 105,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€): 295.875,46 

ΦΠΑ 23% (€): 68.051,36 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (€): 0,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(€): 363.927,00 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  29 / 10 / 2014 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 29 / 10 / 2014 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 



 

 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται στα υλικά της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και 

προσθέτων για τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων του Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την θέρμανση των διαφόρων 

δημοτικών κτηρίων και των κτηρίων των νομικών προσώπων. Επίσης περιλαμβάνουν κάθε 

δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη για την 

πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 

Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 

Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον 

Για ένα λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές 

για το πετρέλαιο θέρμανσης που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο. 

θα διατεθεί ποσόν έως: 1,14€ (ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον 

Για ένα λίτρο πετρελαίου κίνησης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές για 

το πετρέλαιο κίνησης που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο.  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  
 ΕΤΟΥΣ 2015 

 
 



 

 

θα διατεθεί ποσόν έως: 1,14€ (ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον 

Για ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές για 

την αμόλυβδη βενζίνη που καθορίζει το αρμόδιο Υπουργείο.  

θα διατεθεί ποσόν έως: 1,39€ (ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον 

Για ένα λίτρο συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερύψηλης 

απόδοσης SAE 10W-40 κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες EURO 

1,2,3 και 4 που απαιτούν αυξημένη προστασία κατά της φθοράς για πολύ μεγάλα διαστήματα 

αλλαγής και που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:  

API: CF, 

ACEA: E4, 

MB: 228.5, 

MAN : 3277, 

VOLVO : VDS – 2 , MTU TYPE 3, 

RENAULT: RXD 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 6,05€ (έξι ευρώ και πέντε λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 5ον 

Για ένα λίτρο υψηλής απόδοσης πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών για 

πετρελαιοκινητήρες ορυκτέλαιο SAE 20W-50 που να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

API: CG – 4 / CF – 4 / SH, 

ACEA: A3 / B3 / E2, 

MB: 228.1 και 229.1, 

VOLVO: VDS, MTU TYPE 1, CCMC D4 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,76€ (δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 6ον 

Για ένα λίτρο SAE 10W-40, συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων σχεδιασμένο για 

τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες πολυβάλβιδους και καταλυτικούς. Μπορεί να 



 

 

χρησιμοποιηθεί όλες τις εποχές του χρόνου για μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης σε επιβατικά 

αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου και μοτοσυκλέτες, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις 

προδιαγραφές: 

API: SL/CF, 

ACEA : A3/B3, 

MB 229.1 και 228.1, 

VW – AUDI : 501.01 / 505.00 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 4 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 5,12€ (πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 7ον 

Για ένα λίτρο SAE 85W / 140 υπερενισχυμένης πολύτυπης βαλβολίνης κατάλληλο για 

διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες φόρτισης, το οποίο 

θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

API: GL – 5,  MIL –L 2105 D  

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,80€ (δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον 

Για ένα λίτρο SAE 75W – 90 συνθετικής βάσης πολύτυπη υπερενισχυμένη βαλβολίνη με 

επιλεγμένα πρόσθετα υψηλών πιέσεων για χρήση σε κιβώτια και υποειδή διαφορικά όπου 

αναπτύσσονται υψηλά φορτία και θερμοκρασίες, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

API: GL – 4+ / GL – 5, MIL – L 2105 D 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 8,28€ (οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 9ον 

Για ένα λίτρο υγρό αυτομάτων κιβωτίων και τιμονιών, υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 

επιβατικών αυτοκινήτων φορτηγών και χωματουργικών μηχανημάτων, το οποίο θα 

υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

GM: DEXRON ®  III /IID, ALLISON C-4, ZF TE – ML – 09B/14A, 

CAT: TO – 2, 

MAN 339 TYPE D, 



 

 

MB: 236,1/236.5 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 20 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,25€ (τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ον 

Για ένα χιλιόγραμμο γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική αντίσταση στο νερό και να 

περιέχει γραφίτη σαν μέσο ξηράς λίπανσης κατάλληλο για γενική λίπανση ‘σασί ‘ συνδέσμων 

,αρθρώσεων, ρουλεμάν με θερμοκρασίες λειτουργίας τουλάχιστον από –10 C έως +80 C, το 

οποίο θα παραδοθεί σε συσκευασία βαρελιού 180 χιλιόγραμμων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,24€ (τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ον 

Για ένα χιλιόγραμμο ISO 68 υπερενισχυμένο υδραυλικό ορυκτέλαιο υψηλού δείκτη 

ιξώδους κατάλληλο για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, τα οποία λειτουργούν κάτω από 

ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

DIN 51524 PART 3 HVLP  

που θα παραδοθεί σε συσκευασία βαρελιού 180 χιλιόγραμμων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,92€ (δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ον 

Για ένα χιλιόγραμμο αδιάλυτο αντιψυκτικό βάσεως αιθυλενογλυκόλης με ειδικά 

αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία των μετάλλων.Η παρεχόμενη 

προστασία είναι ανάλογη με το ποσοστό Διάλυσης του σε νερό και χρησιμοποιείται όλες τις 

εποχές του χρόνου, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

CUNA: NC 956 – 16,  

ASTM: D 3306 

SAE J 1034,  BS 6580 UK, AFNOR  NFR15 – 601 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 4 χιλιόγραμμων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,90€ (δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 13ον 

Για ένα τεμάχιο υγρού φρένων αρίστης ποιότητας, με περιεχόμενο 250 cc, το οποίο θα 

υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 



 

 

SAE J 1703,  

ISO 4925, 

CUNA: NC 956 – 01, DOT 5 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία χαρτοκιβωτίου 24 τεμαχίων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,90€ (τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 14ον 

Για ένα λίτρο ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες 

αλυσοπρίονων που θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία, το οποίο θα 

υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

API: SC/CC, MIL – L – 2104 B 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου του ενός  λίτρου, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,40€ (δύο ευρώ και σαράντα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15ον 

Για ένα λίτρο ενισχυμένο ορυκτέλαιο πολλαπλής ρευστότητας SAE 20W – 50 με μεγάλη 

θερμική σταθερότητα και αντοχή στην οξείδωση τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές 

θερμοκρασίες κατάλληλο για τετράχρονους βενζινοκινητήρες σκαπτικών και λοιπών 

μηχανημάτων κήπων, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

ΑP: SJ/SG/EF – 4 

ACEA: A2/B3 

M.B.   228.1 &  229.1 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου 4 λίτρων ή καλύτερη, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 2,84€ (δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 16ον 

Για ένα λίτρο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες που δημιουργεί προστατευτική 

επίστρωση στα μηχανικά μέρη αποτρέποντας τη δημιουργία επιβλαβών επικαθήσεων 

κατάλληλο για κινητήρες αλυσοπρίονων και σκαπτικών μηχανημάτων, το οποίο θα 

υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές: 

API  TC +, JASO : FC. 

ISO – L – EGC , JASO : FC,  

TISI: 1040 



 

 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία δοχείου του 1ος  λίτρου, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 5,16€ (πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 17ον 

Για ένα λίτρο Λάδι SAE 10W-30 κατάλληλο για υδραυλικό σύστημα torgue converter 

διαφορικό και κιβώτιο ταχυτήτων, τελικές κινήσεις, σύστημα διευθύνσεως και φρένων σε 

φορτωτή GASE 580 M και εμπρόσθια και οπίσθια άξονα και σασμάν για φορτωτή GASE 580 

SM, με προδιαγραφές GASE TCH, GASE TFD,  MOBIL 422,  GASE 1204 έως 1210, 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία των 20 λίτρων, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 5,28€ (πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 18ον 

Για ένα κιλό λιπαντικό SAE 80W/90 κατάλληλο για λίπανση εμπρός διαφορικού και 

εμπροσθίων μειωτήρων του φορτωτή GASE 580 M, με προδιαγραφές GASE FDL,  API GL-4, 

που θα παραδοθεί σε συσκευασία των 20 λίτρων, 

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,84€ (τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 19ον 

Για ένα λίτρο υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές υψηλής 

πίεσης και για το υδραυλικό σύστημα της GASE ο τύπος του υγρού θα είναι συμβατός για 

εύκρατο κλίμα δηλαδή από -20ο C έως +40ο C, με προδιαγραφές GASE MS 1230, 

που θα παραδοθεί σε συσκευασίες των 20 λίτρων,  

θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ (τρία ευρώ) 

 

ΑΡΘΡΟΝ 20ον 

Για ένα λίτρο AD Blue υγρό διάλυμα ουρίας στο εξιοντισμένο ύδωρ το οποίο λειτουργεί 

ως μέσο που μειώνει τα επιβλαβή μόρια της εξάτμισης στις σύγχρονες μηχανές ντίζελ, 

εξοπλισμένες με την τεχνολογία SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή). Η κατανάλωση Ad 

Blue είναι ίσια με περίπου 7% της κατανάλωσης πετρελαίου, 

θα διατεθεί ποσόν έως 1,05 € / λίτρο (ένα ευρώ και πέντε λεπτά). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  29 / 10 / 2014 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  29 / 10 / 2014 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

 

 



 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρον 1ον 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων για τις 

ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου 

Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την θέρμανση των διαφόρων δημοτικών κτιρίων, των 

κτιρίων των νομικών προσώπων και των σχολικών κτιρίων του Δήμου. 

 

Άρθρον 2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και n εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με 

τις διατάξεις: 

1. Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

3. Του  Π.  ∆.  60/ΦΕΚ  64  Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Ν ο μ ο θ ε σ ί α ς  

 στις  διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονιστού των διαδικασιών σύνα-

 ψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε 

 την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-

 νοβουλίου  και του Συμβουλίου της 16
ης 

Νοεµβρίου 2005. 

4. Του  Ν.  2286/ΦΕΚ  19  Α’/1-2-1995  «Προμήθειες  του  ∆ηµοσίου  Τοµέα  και  ρυθµί-

 σεις  συναφών θεμάτων». 

5. Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

 και άλλες διατάξεις. 

6. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/25-9-2002 τεύχος Α’) «Οργάνωση της αγοράς 

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2015 

 
 



 

 

7. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

8. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

 ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

9. Του  Ν.  3801/ΦΕΚ  163  Α’/4-9-2009  «Ρυθµίσεις  θεµάτων  προσωπικού  µε  σύµ-

 βαση   εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης 

 και λειτουργίας της Δηµόσιας ∆ιοίκησης». 

10. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

 αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

11. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

 ανάρτηση νόµων και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   αυτοδιοικη-

 τικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) με θέμα: ’”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)’’. 

13. Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α') “Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των Νόμων   

     4046/12, 4093/12 και 4127/13” Υποπαράγραφος Ζ.14: Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 

12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

2. Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως του 

4
ου 

άρθρου της. 

3. Του  N.  4013/11  (ΦΕΚ  204  Α/15-9-2011)  :  Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  

 ∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Του  N.  4071/12  (ΦΕΚ  8 5   Α/11-4-2012) «Ρύθμιση για την Τοπική Ανάπτυξη, την   

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.», 

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

 Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),  

 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’): Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

 Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

 Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

 Υπουργείου Εσωτερικών. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012


 

 

 Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

 Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και δια-

 δικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρω-

 ση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Άρθρον 3ον 

Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α)  Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού,  

β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (του αναδόχου), 

γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (της μελέτης),  

δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ε) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,  

στ) Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας.  

 

Άρθρον 4ον 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό δια υποβολής 

σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή (ειδικά για τα καύσιμα, ως 

προσφορά με χαμηλότερη τιμή για κάποιο είδος θεωρείται αυτή στην οποία το ποσοστό 

έκπτωσης στην αντίστοιχη μέση λιανική τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%), με τους 

όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις παραπάνω 

διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών του Δήμου Πετρούπολης.  

 

Άρθρον 5ον 

Εγγύηση συμμετοχής 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, 

ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο 



 

 

ποσό των 5.918 €. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των 

υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ομάδες), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 

ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας ή των 

ομάδων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο 

Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 

από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της σύμβασης. 

Άρθρον 6ον 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) 

ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και να 

καταθέσει κατά το άρθρο 7, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις με το δήμο και με τις σχολικές 

επιτροπές  

Άρθρον 7ον 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής.  



 

 

3. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, δεν μπορεί να 

είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης.  

Άρθρον 8ον 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 

καθορίζεται έως 48 ώρες μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, στο πρατήριο του 

αναδόχου, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του πρατηρίου. Σε περίπτωση που το πρατήριο 

του αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων από το 

αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως)  η παράδοση της αμόλυβδης 

βενζίνης θα γίνεται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρούπολης και σε 

χρόνο που θα καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για το Δήμο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των λιπαντικών και προσθέτων, καθορίζεται σε είκοσι (20) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού προμήθειας στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (Τέρμα Αναπαύσεως). Παράταση στον παραπάνω χρόνο 

παράδοσης μπορεί να δοθεί το πολύ έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα και για τμηματική παράδοση των τελευταίων στις ανωτέρω 

προθεσμίες (από το σχετικό αίτημα). 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας, στα κτίρια του Δήμου, καθώς και στους χώρους των σχολείων όπως αναλυτικά 

φαίνονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε 

προηγουμένως, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ 

αριθμ. 11389/93 ΥΑ. 

 

Άρθρον 9ον 

Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως των υπό 

προμήθεια ειδών ή εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ αριθμ. 

11389/93 ΥΑ.  

 



 

 

 

Άρθρον 10ον 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τα χαρακτηριστικά των παραδοθέντων ειδών, δεν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, η πλήρωση των οποίων αποτελεί συμβατική 

υποχρέωση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με άλλο που να εκπληρώνει τις 

προδιαγραφές, αλλιώς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για βλάβες που προκλήθηκαν σε 

οχήματα ή εγκαταστάσεις ή για καθυστερήσεις εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος. 

 

Άρθρον 11ον 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Έξοδα δημοσίευσης 

1. Για τα λιπαντικά: Κρατήσεις 4% για παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 0,1% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και οποιαδήποτε άλλη κράτηση που 

τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής προμήθειας βαραίνει τον 

ανάδοχο. 

2. Για το πετρέλαιο θέρμανσης: Κρατήσεις 1% για παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 

0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και οποιαδήποτε 

άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής προμήθειας 

βαραίνει τον ανάδοχο. 

3. Για τα καύσιμα κίνησης: 1% για παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 0,1% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων και οποιαδήποτε άλλη κράτηση που 

τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής προμήθειας βαραίνει τον 

ανάδοχο. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας και τυχόν επαναληπτικών δημοπρατήσεων 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρον 12ον 

Εξοφλητικός λογαριασμός 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα 

εκδίδονται μετά την προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας και θα εξοφλούνται 

από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 

 

 

 



 

 

Άρθρον 13ον 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια εκ του 

νόμου επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του 

παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάστασή του ή να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία 

στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτροπής εντός της 

οριζόμενης (από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση 

αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του 

και τα συμφέροντά του τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας του αναδόχου.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ποινικού κώδικα, για βλάβες που προκλήθηκαν σε οχήματα ή εγκαταστάσεις ή για 

καθυστερήσεις, εξαιτίας αποκλίσεων των προδιαγραφών από τις αντίστοιχες προδιαγραφές που 

καθορίζονται για τα υπό προμήθεια είδη στη νομοθεσία. 

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης ενεργείται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή ή τυγχάνει 

εφαρμογή η παρ.3 του άρθρου 29 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή). 

 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρον 1ον 

Αντικείμενο της συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και προσθέτων για τις 

ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου 

Πετρούπολης, καθώς επίσης και για την θέρμανση των διαφόρων δημοτικών κτιρίων, των 

κτιρίων των νομικών προσώπων και των σχολικών κτιρίων  του Δήμου 

 

Άρθρον 2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 

Στη συγγραφή αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

 

Άρθρον 3ον 

Τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων 

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα 

είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου 

του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β67/2010), την 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2015 

 
 



 

 

ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚΒ1730/2001), την ΚΥΑ30/2005 (ΦΕΚΒ1415/2006), καθώς και τυχόν 

μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους. Επίσης: 

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό 

και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζονται στις κοινές 

Υπ. Αποφάσεις 467/2002 (ΦΕΚ Β1531/2003) και 468/2002  (ΦΕΚ Β 1273/2003) και 284/2006 

(ΦΕΚ Β1736/2007), όπως ισχύουν και θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα 

κρατικά διυλιστήρια. 

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις κείμενες 

διατάξεις σχετικά με την ποιότητα των καύσιμων της Ελληνικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρον 4ον 

Χρόνος εγγύησης λιπαντικών και προσθέτων 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων 

και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 

Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει: (α) δια υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/95 από 

τον προμηθευτή και (β) δια ανάλογης βεβαίωσης από τον κατασκευαστή των λιπαντικών, 

εφόσον αυτός δεν είναι ο προμηθευτής. 

 

Άρθρον 5ον 

Εργοστάσιο κατασκευής λιπαντικών και προσθέτων 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά και πρόσθετα θα έχουν παραχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα είναι επώνυμα με ευρεία κυκλοφορία στη Ελληνική αγορά και απολύτως 

κατάλληλα για τα οχήματα και τη χρήση που προορίζονται. 

 

Άρθρον 6ον 

Υπέρβαση προϋπολογισμού καυσίμων 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το συμβατικό ποσό της προμήθειας που αφορά το 

τμήμα των καυσίμων, σε μια δυσμενή εξέλιξη τιμών στα καύσιμα, ώστε να καλυφθεί η 

προμήθεια της προϋπολογιζόμενης ποσότητας. 

 

 

 

 



 

 

Άρθρον 7ον 

Υπέρβαση προϋπολογισμού - αυξομείωση των ποσοτήτων λιπαντικών και προσθέτων 

Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού 

προϋπολογισμού για τμήμα της προμήθειας λιπαντικών και προσθέτων, διατηρεί το δικαίωμα 

να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως 20% τον προϋπολογισμό του 

συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού. 

Ο Δήμος και σύμφωνα με ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν  (π.χ. απώλεια 

λιπαντικών ή υγρών λόγω καταστροφής της αντλίας κατά την εργασία του οχήματος)  μπορεί 

να προχωρήσει στην αύξηση ή τη μείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια λιπαντικών και 

προσθέτων. Η αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει υπέρβαση του ποσού 

προϋπολογισμού  που αναφέρεται στους Κ.Α. Για την προμήθεια λιπαντικών και προσθέτων.  
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Ακριβές Αντίγραφο 

 

 Πέγκας Γεώργιος
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