
 

  
                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                     ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
                     ∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

 

              ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
                   «Προµήθεια  καυσίµων λιπαντικών  και πρόσθετων έτους 2017»  
 

 

 Εκτιµώµενη αξία της Σύµβασης: 360.150,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου το Φ.Π.Α. 
24% .  
(συµπεριλαµβανοµένου κάθε τυχόν δικαιώµατος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της 
σύµβασης) (άνω των ορίων της παρ. γ του αρθρ. 5 του Ν.4412/16).  
 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 27 του 
Ν.4412/16, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 

 

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  1638 /24 -01- 2017  
 
 
 
 
                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
  
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Άρθρο 129 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι η εφαρµοστέα νοµοθεσία κατά την 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων είναι: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της 
σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.  
3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει.  
4. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), 
που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία 
ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των 
∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής 
από τους οικείους ∆ήµους.  
5. Tου αρ. 63 µε το οποίο ορίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 
41 του Π.∆.. 173/1990, στους διαγωνισµούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη 
διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται 
στη διακήρυξη του διαγωνισµού. (Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 93) «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».)  



6. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως ισχύει.  
7. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  
8. Το Άρθρο 2παρ1.35 ν.4412/16 ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ή 
ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή που έχει συσταθεί µε το ν. 4013/2011. 
9. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»  
10. Της αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».  
11. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α’) «∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων..» και έως την ηµεροµηνία παύσεως ισχύος του 
31.12.2016, όπως ισχύει.  
12. Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συµβουλίου 
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».  
13. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις».  
14. Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  
15. Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη, 
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).   
16. Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και 
µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).  
17. Της αριθµ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ µε θέµα «Ανάδειξη προµηθευτών – 
χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους 
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς 
και των συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού».  
18. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
19. Tις παρ. 4 και 5 του άρθρου 376 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): 
"4.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η 
δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  
20. τον κανονισµό (εκ) αριθµ. 1059/2003 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
συµβουλίου που περιλαµβάνει τις απαριθµούµενες στα επίπεδα NUTS διοικητικές µονάδες 
των αρχών τοπικής αυτό διοίκησης.  
21.Την αριθµ.1010/2014 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία µεταβιβάζεται το δικαίωµα 
υπογραφής των υπηρεσιακών εγγράφων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Ζορµπά Ανθή. 
22.Την 12/ 2016 µελέτη (άνω των ορίων της παρ. γ του αρ.5 του Ν.4412/16), της ∆ηµόσιας 
Σύµβασης Προµήθειας της ∆/νσης Περιβάλλοντος, «Προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών και 
πρόσθετα έτους 2017» 
23. Την αριθµ 191/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  για τη σύσταση της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων των προµηθειών. 
24. Την αριθµ 5/2017  Πράξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας 
της προµήθειας 
25. Τις Α.Α.Υ 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,241/5-1-207 

26. Την αριθµ 6/2017απόφαση της οικονοµικής επιτροπής σχετικά µε την έγκριση όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και της διακήρυξης.  



 
                                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
τη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού εκτιµώµενης αξίας σύµβασης  
360.150,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% σύµφωνα µε το άρθρο  27 του 
Ν.4412/16,µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ 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) και 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)».  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής και συγκεκριµένα: α) Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % επί της 
εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης, 
πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης β) Τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της οµάδας 
της προµήθειας των λιπαντικών και πρόσθετων.  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Πετρούπολης. Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια 
προϋπολογίζεται στο ποσό των € 360.150,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και 
θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου και το ύψος της συνολικής 
εγγραφής, αναλύεται στους παρακάτω Κ.Α.: 
 
α/α        Κ.Α.                                                                Ποσό προϋπολογισµού (€) 
 
1      10.6641.0001                                                                       7.000,00 
2      10.6641.0005                                                                       1.200,00  
3      10.6643.0003                                                                       6.000,00                                                             
3      15.6643.0001                                                                       8.000,00                                                                  
4      20.6641.0001                                                                   120.000,00                                                                     
5      20.6641.0002                                                                       9.000,00                                                                      
6      20.6643.0002                                                                       4.000,00 
7      30.6641.0004                                                                       5.000,00 
8      30.6641.0005                                                                       2.500,00 
9      30.6644.0001                                                                          450,00 
10    35.6641.0001                                                                       8.000,00 
11    35.6641.0002                                                                       2.000,00 
12    35.6644.0002                                                                          500,00 
13    30.6644.0004                                                                       1.500.00 
14    60.6643.0002                                                                     15.000.00 
 
Σύνολο ποσού στους προαναφερόµενους  Κ.Α. του ∆ήµου έτους 2017 € 190.150,00. 
Συνολικό ποσό έως 77.000 ευρώ θα προβλεφθεί στο οικονοµικό έτος 2018 σε βάρος των 
συνεχιζόµενων 
Κ. Α.. 
Για τις ανάγκες των  σχολικών επιτροπών υπολογίσθηκε στις δαπάνες του οικονοµικού 
έτους 2017 πίστωση 53.000,00 ευρώ για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και 
πίστωση έως 40.000,00 ευρώ θα προϋπολογισθεί για το έτος 2018 σε βάρος των 
συνεχιζόµενων Κ.Α. της ιδίας προµήθειας.  
Συνολικό ποσό για τις σχολικές επιτροπές  € 93.000,00 
 
          



ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός  
 
Τα καύσιµα και λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Πετρούπολης και των Σχολικών Επιτροπών, αφορούν τα υπό προµήθεια είδη: 
  
                                Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α.Α Είδος Υλικού Α.Τ. Μονάδα 
Μέτρηση
ς 

Ποσότητ
α 

Τιµή µον. (€) Σύνολο 
∆απάνης ανά 
είδος χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 
Κ Α Υ Σ Ι Μ Α 
                                   ΟΜΑ∆Α Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

1 Πετρέλαιο 
Θέρµανσης   

Κτιρίων ∆ήµου & 
Νοµ. Προσώπων 

1 Λίτρα 21.670         1,00      21.670,00 

  Σχολείων  1 Λίτρα 75.000         1.90      75.000,00 

 
                                     ΟΜΑ∆Α Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

1            Πετρέλαιο κίνησης 3 Λίτρα  125.000,00        1,10    137.500,00 

 
                                       
                                     ΟΜΑ∆Α Γ – ΒΕΝΖΙΝΗ 
 

1            Βενζίνη Αµόλυβδη 4 Λίτρα   24.000,00       1,30      31.200,00 

 
Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α 
                                     ΟΜΑ∆Α  ∆ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40 

5 Λίτρα     600       5,00        3.000,00 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
20W-50 

6 Λίτρα     500       2,50         1250,00 

3 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων  
SAE 10W-40 

7 Λίτρα     160       5,00           800,00 

4 Βαλβολίνη υπερενισχυµένη  
SAE 85W-140 

8 Λίτρα     200       2,50           500,00 

5 Βαλβολίνη υπερενισχυµένη  
SAE 75W-90 

9 Λίτρα       20       7,00            140,00 

6 Υγρό αυτοκ., κιβωτ. & τιµονιών 10 Λίτρα       24       3,00             72,00 

7 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 11 Kgr     200       3,00           600,00 

8 Λιπαντικό Υδραυλικών συστηµάτων 
ISO 68 

12 Kgr  6.000       2,50      15.000,00 

9 Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως 
αιθυλονογλυκόλης 

13 Kgr     200       2,50           500,00 

10 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 14 Τεµ.       36       3,00           108,00 

11 Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 15 Λίτρα     200       2,00           400,00 



30 

12 Λιπαντικό 4χρονων  
βενζινοκινητήρων SAE 20W-50 

16 Λίτρα     100       2,00           200,00 

13 Λιπαντικό 2χρονων 
βενζινοκινητήρων  

17 Λίτρα     100       5,00           500,00 

14 Λάδι SAE 10W-30 για CASE 18 Λίτρα     200       5,00          1000,00 

15 Λιπαντικό SAE 80W-90 για CASE 19 Λίτρα       60       3,00            180,00 

16 Υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 για 
CASE 

20 Λίτρα     100       2,20            220,00 

17 Ad Blue υγρό διάλυµα 21 Kgr      602       1,00           602,00 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Τόπος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (EΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 
Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά στην Ελληνική 
γλώσσα, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (άρθρο 6ο )και 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)» και στα άρθρ. 36-37 του Ν. 4412/2016. 
Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 
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. 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο 
Χρόνος υποβολής προσφορών 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (EΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από 
την επόµενη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 
4412/2016). 
Οι διαδικασίες δηµοσίευσης και πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύµφωνες µε τις 
διατάξεις του άρθρ. 22 παρ.1 & 5 και του άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και για το λόγο αυτό 
η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µετά την αποστολή της προκήρυξης στην 
επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε, περιορίζεται κατά πέντε (5) ηµέρες. 
Η προθεσµία εκκινεί από την εποµένη της ηµεροµηνίας αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λήγει µε την παρέλευση 



της τελευταίας ώρας της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας, όπως ορίζεται πάρα κάτω: 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  25/1/2017 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 27/1/2017 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30/1/2017 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/2/2017και ώρα 11:00 
 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν µέρει ο ∆ήµος 
διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) µετά από σύµφωνη γνώµη της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού 
(διακήρυξη) : 
1. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο 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 ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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.  
ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής 



1. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται µόνο η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς και 
ενώσεις αυτών, που ασκούν νόµιµα την εµπορία ή διακίνηση των υπό προµήθεια ειδών 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις 
προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόµου αυτoύ.      
2. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
Α) Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δε 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, 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 όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ - 
ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Β) Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 
Γ) 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. 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Αποκλεισµός υποψηφίων 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016): 
1. εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– 
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος. 
• ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της 



καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 
• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2803/2000 (Α’48). 
• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166). 
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Σηµείωση: Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα, ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν ιδίως: 
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 
(ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 
(β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆.Σ. 
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα 
ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν 
παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα 



διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται 
όταν οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους. 
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
11. Οι Ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής-κατακύρωσης-διευκρινίσεις. 
6.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου τύπου 
pdf σύµφωνα µε το αρ. 36 του Ν.4412/16, 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνη µε τους όρους του άρθρου 7 
της παρούσης διακήρυξης. 
2. To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το 
οποίο µπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el (βλέπε άρθρο 3ο της 
παρούσης διακήρυξης). 
Οδηγίες συµπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
(Α) Η αναθέτουσα αρχή: 
(α) ∆ηµιουργεί στο διαδυκτιακό τόπο 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el 
το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο. 
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 
(Β) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον 
Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el. 
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από 
το ΕΣΗ∆ΗΣ. 
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία 
και τον τόπο σύνταξης. 
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον 
δυνατή η εκτύπωση του σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ 
µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη 
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 
πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή. 



(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο 
φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
(Γ) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του 
αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το 
δηµιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el) 
3. Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθούν - επί ποινή αποκλεισµού - σε επίσηµο 
έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, στην Ελληνική γλώσσα 
και όλα τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την συµµόρφωση των προϊόντων µε τις ζητούµενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός ανάδοχος», εντός 
προθεσµίας δώδεκα (12) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
εγγράφως και ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016. 
6.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
α. Φυσικά πρόσωπαα.  
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. ∆. 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.  



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 
∆ιοικητικού 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: 
-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 
 



6.3 ∆ιευκρινίσεις 
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. 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 
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.   
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 
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. 
Σε περίπτωση µη αποδοχής όρων της διακήρυξης, πρέπει να κατατεθεί δήλωση όπου θα 
αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της ∆ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που 
δεν αποδέχεται, τόσον ο διαγωνιζόµενος, όσο και ο ή οι κατασκευαστές των προς 
προµήθεια προϊόντων προκειµένου να αξιολογηθούν. 
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 
«∆ικαιολογητικά 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 δε φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Ο χρήστης − οικονοµικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 



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. 
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. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής 
ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη 
σφραγίδα ταχυδροµείου. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της 
προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
Απαιτείται Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, που θα έχει εκδοθεί από πιστωτικό 
ίδρυµα της παρ.3 του αρ. 72 του Ν4412/16 ίση µε το 1% του προϋπολογισµού επί του 
οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς το ΦΠΑ που θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα 
στοιχεία α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την 
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.(παρ.4 του αρ. 72 του Ν4412/16) 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το 
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
του/των προσφεροµένου /ων τµήµατος οµάδας/οµάδων.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 



προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών 
µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 
µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συµµετοχής» και 
«καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Γλώσσα 
 
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύµφωνα µε τη 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από 
Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στην 
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του 
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Αντίγραφα-Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά 
φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 
4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014). 
Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της Χάγης 
του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική 
επισηµείωση επί του σώµατος του εγγράφου ή σε πρόθεµα. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Κώδικα ∆ικηγόρων ή 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη 
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής 
στην Ελλάδα ή 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή από ορκωτούς µεταφραστές του Ν. 3712/2008. 



 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τεχνική Προσφορά 
 
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
Τα τεχνικά στοιχεία (τουλάχιστον) των προσφερόµενων υλικών, συνοδευόµενα µε επίσηµα 
προσπέκτους, προκειµένου να είναι εφικτή η τεχνική αξιολόγηση των παραπάνω υλικών. 
∆ήλωση 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. 
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.  
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. Στη 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 
«∆ικαιολογητικά 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 δε φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Οικονοµική Προσφορά 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
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. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τµηµάτων ή για 
ένα ή περισσότερα τµήµατα του προϋπολογισµού, µε ποσοστό έκπτωσης εκφραζόµενο σε 
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα 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 ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.  
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του 
Παραρτήµατος Α΄ σε µορφή pdf. 
Παράδειγµα:  
Τιµές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
Πετρέλαιο θέρµανσης = 1,000 € ανά λίτρο 
Πετρέλαιο κίνησης = 1,100 € ανά λίτρο 
Βενζίνη αµόλυβδη = 1,300 € ανά λίτρο 
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 1,00-
(1,000χ0,01)=0,99. 
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 1,00+(1,00χ0,02)=1,02 
Το αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5%. 
∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς 
στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού 
συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά».  
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κριτήριο επιλογής προµηθευτή 
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.  
Η τελική επιλογή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνει ξεχωριστά. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ.4 του αρ. 105 του Ν.4412/2016, έκαστη αναθέτουσα αρχή θα υπογράφει σύµβαση 



µε τον ανάδοχο προµηθευτή για το τµήµα που την αφορά. 
Ισχύει ότι: 
1) H τιµή µε την οποία θα γίνεται η τιµολόγηση όλων των τµηµατικών παραδόσεων 
καυσίµων κάθε µήνα, από τον ανάδοχο προµηθευτή, θα διαµορφώνεται µε βάση τη 
σταθµισµένη µέση µηνιαία τιµή πώλησης για έκαστο είδος, στην περιοχή του ∆ήµου 
Πετρούπολης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Ανάπτυξης /Περιφέρειας 
Αττικής, µετά από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του 
αναδόχου. 
2) Κατά την τιµολόγηση των λιπαντικών, η έκπτωση της προσφοράς θα εφαρµοσθεί στις 
τιµές του αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης και 
3) Η προσφορά των λιπαντικών, δίνεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού, για τις 
αντίστοιχες µονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στον αντίστοιχο ενδεικτικό 
προϋπολογισµό της µελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση 
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Πετρούπολης, 
τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών και συγκεκριµένα την  Παρασκευή 3/3/2017 και ώρα 11:00  µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
2. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
3. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
4. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα 
µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 



οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσµιών που τους ορίζονται. 
5. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 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 µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
Η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο,  έχει οριστεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών-Λοιπές διευκρινίσεις 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των πέντε (5) µηνών, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους 
να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο πέντε (5) µήνες, 
χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 
της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις ή συµπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλλει, µόνο µετά από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Η παραπάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 
4. Επισηµαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόµενες ενδεικτικά, 
περιπτώσεις, εάν: 
-Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (χωρίς να έχει 
πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ). Στην περίπτωση 
αυτή οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
-Τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία. 
-Περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος. 
-Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή που έχει τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. 



-∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη 
εκτιµήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
ή συµπλήρωσή τους. 
-Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούµενο 
-Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
εξοµοιώνεται 
µε αντιπροσφορά, θέτει όρο αναπροσαρµογής. 
-Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση 
-∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά άρθρα της 
παρούσας, 
-∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
-Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας Προκήρυξης, 
-∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
5. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή, η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Προσφυγές – ∆ικαστική προστασία 
 
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 
παρούσας σύµβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-
2010), «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», µε τον οποίο 
ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασµό µε την υπ’αρ.Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της ∆/νσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ Εµπορίου του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως 31-12-2016. 
Σηµειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 
σύµβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-
374) του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Κατακύρωση - Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 
 
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση 
τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που 
προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα επί αποδείξει. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών. 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013. 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 17ο 
Σύµβαση 
 
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την 
πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
µαταιώνονται. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Τα προς προµήθεια υλικά . 
δ. Το ποσοστό έκπτωσης. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση 
για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση καταρτίζεται µε µέριµνα 
του φορέα που αφορά η προµήθεια (∆ήµος,  Σχολικές Επιτροπές) και υπογράφεται από 
έκαστη αναθέτουσα αρχή για το τµήµα που την αφορά. Η σύµβαση τροποποιείται όταν 
αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
19.1 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης ( Άρθρο 130) 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του ν 4412/16. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
19.2 Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης-παραλαβής 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιµος να προµηθεύει µε καύσιµα και λιπαντικά 
τον ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από 



την 
αρµόδια επιτροπή , και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. 
Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες 
διατάξεις. 
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του 
κάθε φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριµένα: 
- Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται εντός 2 ηµερών από την γραπτή εντολή στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων. 
- Η αµόλυβδη βενζίνη άµεσα και καθηµερινά, από πρατήριο που θα ορίσει ο προµηθευτής, 
κατόπιν γραπτής εντολής που θα προσκοµίζεται από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 
Σε περίπτωση που το πρατήριο του αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 
οκτώ (8) χιλιοµέτρων από το αµαξοστάσιο του ∆ήµου Πετρούπολης (Τέρµα Αναπαύσεως), 
η παράδοση της 
αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Πετρούπολης και σε χρόνο που θα καθορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, 
χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο. 
-Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης 
καθορίζεται έως 48 ώρες µετά την ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
-Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά εντός των χρονικών ορίων της 
σύµβασης 
µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο 
που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
προµηθευτή. 
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί 
σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά µε την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από κάθε φορέα χωριστά και σταδιακά 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής ανάλογων 
τιµολογίων και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου του 
προµηθευτή , την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόµιµου ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου , ο φορέας υποχρεούται 
ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών 
(Π.∆.166/2003). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε 
προηγουµένως, ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 
 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, µε έκδοση αντίστοιχων 
εξοφλητικών τιµολογίων της προµήθειας αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια 
υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη 
σύµβαση. 



Κρατήσεις-Φόροι: 
Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για όλα τα 
καύσιµα επιβαρύνει τον προµηθευτή. (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν. 4412/16) για συµβάσεις 
ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος διενεργείται σε ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιµα και σε 
ποσοστό 4% για τα λιπαντικά. 
Κάθε άλλη νόµιµη  κράτηση πλην ΦΠΑ βαρύνει τους αναδόχους. 
 
 
 
Άρθρο 20ο 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 
του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 
4412/2016: -Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει 
οριστεί. -Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
-Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου. 
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. 
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης (Άρθρο 205 του 
Ν.4412/16). Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου), 206 
(χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας), 213 
(απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση), 218 (ποινικές ρήτρες) και 220(απόρριψη 
παραδοτέου- αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 22ο 
Κανόνες δηµοσιότητας - Λήψη Πληροφοριών - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα 
έγγραφα. 
 
Αποστολή της προκήρυξης θα γίνει στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο 
http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων»,στο ΕΣΗ∆ΗΣ (βάσει της Υ.Α. Π1/2390/13). 
Η δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει µετά την ανωτέρω αποστολή της προκήρυξης 
στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. 
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισµού παρέχεται ελεύθερη άµεση και πλήρης πρόσβαση 
αµέσως µετά την µε ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της προκήρυξης στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Ε.Ε, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πετρούπολης στη διεύθυνση: 
http://www.petroupoli@petroupoli.gov.gr 
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται µέχρι έξι (6) µέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (  21/2/2017  & ώρα 10:00 ). 
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,του ΕΣΗ∆ΗΣ. 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. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
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. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης 
θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που ανακηρύχθηκε µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 
3548/2007 µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16). 
Πληροφορίες: κα Φανή Παπαδοπούλου τηλ: 213  2024409, 
e-mail:  supplies@petroupoli.gov.gr. 
 
ΆΡΘΡΟ 23ο 
 
Τα στοιχεία της συµβάσεως που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού. 
β) Η µελέτη της προµήθειας του θέµατος. 
γ) Η προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης η νοµιµότητα της παρούσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις 
διατάξεις των άρθρ. 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). 



Για το σκοπό του ελέγχου ο ∆ήµος θα υποβάλει στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς 
και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύµβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δεν 
θα υπογραφεί. 
 
 
 
                                                                                                
 
                                                                                                      Η   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
                                                                                                          ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ 
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                    ∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 
                                          ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
                      «Προµήθεια καυσίµων λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2017»  
 
 

                       ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  
…………………………………………………………………………………………………………….  
Με Έδρα :………………………………………………………………………………………………….  
Και ΑΦΜ:………………………………………∆.Ο.Υ:.…………………………………………………  
Εκπροσωπούµενος από το φυσικό πρόσωπο :……………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………..  
Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου:  
∆/νση ………………………………………………………………………………………………….  
Τηλέφωνο :……………….…………….. / FAX: …………………………………………………...  
E-MAIL :……………………………………………………………………………………………..  
Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης µε αρ. πρ.                 καθώς και της µελέτης που συντάχθηκε από το 
Τµήµα συντήρησης  και διαχείρισης οχηµάτων και θεωρήθηκε από την ∆/νση Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου ∆ήµου Πετρούπολης και στο πλαίσιο συµµετοχής µου στην διαγωνιστική διαδικασία,  
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ :  
 
                                     ΟΜΑ∆Α Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

(σε ακέραιες µονάδες)  
 
 
                                     ΟΜΑ∆Α Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

(σε ακέραιες µονάδες)  
 
                                             ΟΜΑ∆Α Γ – ΒΕΝΖΙΝΗ 
 
  
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

(σε ακέραιες µονάδες)  
 
 
 



Προσφερόµενος προϋπολογισµός= εκτιµώµενος προϋπολογισµός Χ ποσοστό έκπτωσης=  
 
= ..................................Χ ………….. % = ……………..……………ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ).  
 
 
 
                                  ΟΜΑ∆Α ∆ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
 
  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

(σε ακέραιες µονάδες)  
 
 
 
 
Προσφερόµενος προϋπολογισµός= εκτιµώµενος προϋπολογισµός Χ ποσοστό έκπτωσης=  
 
= ..................................Χ ………….. % = ……………..……………ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ).  
 
 
Σηµείωση υπηρεσίας για την συµπλήρωση της προσφοράς: Μπορεί να υποβληθεί προσφορά για ένα, περισσότερα ή 
για όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα τµήµατα (αρ.59 Ν4412/16). Στην περίπτωση που δεν είναι επιθυµητή η υποβολή της 
προσφοράς για κάποιο από τα ανωτέρω τµήµατα, ο αντίστοιχος πίνακας θα µείνει ασυµπλήρωτος. Κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), που θα υποβληθεί ανά τµήµα, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται σε κάθε περίπτωση όλη η προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα όλων των 
ειδών του κάθε τµήµατος. Η τελική επιλογή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνει ξεχωριστά για έκαστο τµήµα. 
Οικονοµική προσφορά µε αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν θα γίνεται δεκτή.  
 
Ισχύει ότι:  
1) H τιµή µε την οποία θα γίνεται η τιµολόγηση όλων των τµηµατικών παραδόσεων καυσίµων κάθε µήνα, 
θα διαµορφώνεται µε βάση τη σταθµισµένη µέση µηνιαία τιµή πώλησης για έκαστο είδος, στην περιοχή του 
∆ήµου Πετρούπολης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από το Τµήµα Ανάπτυξης /Περιφέρειας Αττικής, µετά 
από την εφαρµογή του αντίστοιχου ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου.  
2) Για τα λιπαντικά, η έκπτωση της προσφοράς θα εφαρµοσθεί στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
για τα λιπαντικά και η προσφορά δίνεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού, για τις αντίστοιχες 
µονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης.  
3) H τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στους ενδεικτικούς 
προϋπολογισµούς της µελέτης. Στις τιµές των ειδών περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τα καύσιµα και 
µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τα λιπαντικά, για παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
4) Η ποιότητα όλων των προµηθευόµενων ειδών, θα είναι, πάντα, αυτή που ορίζεται από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του κράτους.  
 
                                                                                                        Ηµ/νια …………………………  
 
                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
                                                                                                        (σφραγίδα, υπογραφή)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πετρούπολη 24/1/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.:  1638 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                             

Ταχ.∆/νση :   Κ. Βάρναλη  76-78   

Ταχ. Κωδ. :   132 31 

Πληρ. :   Παπαδοπούλου Φανή. 

Τηλ.  :   213 20.24.409 - 456 

Fax :   213 20.24.418 

Email            :f.papadopoulou@petroupoli.gov.gr 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

             Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, δια 

υποβολής σφραγισµένων προσφορών, για την ανακήρυξη µειοδότη για την προµήθεια 

καυσίµων, λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2017 για τις ανάγκες του ∆ήµου και των 

νοµικών προσώπων, ∆ηµοτική Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πετρούπολης 

και ∆ηµοτική Σχολική Επιτροπή Β'/βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Πετρούπολης µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής και 

ειδικότερα:α) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής 

πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ηµέρα παράδοσης αυτών και β) µε την 

χαµηλότερη τιµή του κάθε είδους του προϋπολογισµού της µελέτης για τα λιπαντικά και 

πρόσθετα .    

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/1/2017. 



Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 27/2/2017 και ώρα 11:00 π.µ.   

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3/3/2017 και ώρα 11:00 πµ 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την  προµήθεια 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ο Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 360.150,00 µε το Φ.Π.Α., θα 

χρηµατοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2017 και 2018 του ∆ήµου και των 

Νοµικών Προσώπων,  ∆ηµοτική Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Πετρούπολης 

και ∆ηµοτική Σχολική Επιτροπή Β'/βάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Πετρούπολης.    

Τόπος παράδοσης:   Πετρούπολη. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της τιµής των 

εκάστοτε προσφεροµένων ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας (εκτός Φ.Π.Α.) 

Ηµεροµηνία αποστολής στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 25/1/2017. 

Όλα τα στοιχεία της διακήρυξης και της µελέτης µε αριθµό 12/2016 βρίσκονται στα γραφεία του 

∆ήµου, στο Τµήµα Προµηθειών, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13231 αρµόδια υπάλληλος ο κ. 

Παπαδοπούλου Φανή τηλ. 213 2024409 ώρες 8:00 έως 15:00,  στον ιστότοπο του ∆ήµου 

Πετρούπολης: www.petroupoli.gov.gr, και στο Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ www.promitheus.gov.gr  

                           

                                                                                  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                        

                                                                                       ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
                                                                  
                                                                                  Αριθµός Μελέτης: 12 / 2016 
 
                                           
 
 

                    
                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
                             ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
 
 
 
 
 
                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 360.150,00€ 
 
 
                                          ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                                



                                                                                                      ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 360.150,00 € (τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ), 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24%, αναφέρεται στην προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών και 
προσθέτων για τις ανάγκες κίνησης και λίπανσης όλων των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του 
∆ήµου Πετρούπολης, καθώς επίσης και για τη θέρµανση των διαφόρων δηµοτικών κτιρίων, των κτιρίων 
των νοµικών προσώπων και των σχολείων του ∆ήµου. 
    Η εκτέλεση της προµήθειας, θα γίνει µε  διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη. 
    Η δαπάνη για το σύνολο της προµήθειας καυσίµων, λιπαντικών και πρόσθετων προϋπολογίσθηκε 
ενδεικτικά στο ποσό των 360.150,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ). 
    Η δαπάνη για τις ανάγκες του ∆ήµου θα κατανεµηθεί στα οικονοµικά έτη  2017 και 2018 ως 
ακολούθως:  
στο έτος 2017 συνολικό ποσό 190.150,00 ευρώ και το ύψος της συνολικής εγγραφής, αναλύεται στους 
παρακάτω Κ.Α. 
α/α        Κ.Α.                                                                Ποσό προϋπολογισµού (€) 
 
1      10.6641.0001                                                                       7.000,00 
2      10.6641.0005                                                                       1.200,00  
3      10.6643.0003                                                                       6.000,00                                                             
3      15.6643.0001                                                                       8.000,00                                                                  
4      20.6641.0001                                                                   120.000,00                                                                     
5      20.6641.0002                                                                       9.000,00                                                                      
6      20.6643.0002                                                                       4.000,00 
7      30.6641.0004                                                                       5.000,00 
8      30.6641.0005                                                                       2.500,00 
9      30.6644.0001                                                                          450,00 
10    35.6641.0001                                                                       8.000,00 
11    35.6641.0002                                                                       2.000,00 
12    35.6644.0002                                                                          500,00 
13    30.6644.0004                                                                       1.500.00 
14    60.6643.0002                                                                     15.000.00 
Σύνολο ποσού στους προαναφερόµενους  Κ.Α. του ∆ήµου έτους 2017 € 190.150,00. 
Συνολικό ποσό έως 77.000 ευρώ θα προβλεφθεί στο οικονοµικό έτος 2018 σε βάρος των 
συνεχιζόµενων Κ. Α.. 
Για τις ανάγκες των νοµικών προσώπων των σχολικών επιτροπών υπολογίσθηκε στις δαπάνες του 
οικονοµικού έτους 2017 πίστωση 53.000,00 ευρώ για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσής και 
πίστωση έως 40.000,00 ευρώ θα προϋπολογισθεί για το έτος 2018 σε βάρος των συνεχιζόµενων Κ.Α. 
της ιδίας προµήθειας.  
Συνολικό ποσό για τις σχολικές επιτροπές  € 93.000,00 
                                                                     
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  22  / 12 / 2016 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                            ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  22  / 12  / 2016 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                                
                                                                                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                             ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ     

 



 
                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                             
    
                                                                                ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
                                 Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α.Α Είδος Υλικού Α.
Τ. 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή µον. (€) Σύνολο 
∆απάνης ανά 
είδος χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 
Κ Α Υ Σ Ι Μ Α 
                                   ΟΜΑ∆Α Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

1 Πετρέλαιο 
Θέρµανσης   

Κτιρίων ∆ήµου & 
Νοµ. Προσώπων 

1 Λίτρα 21.670         1,00      21.670,00 

1  Σχολείων  1 Λίτρα 75.000         1,00      75.000,00 

 
                                     ΟΜΑ∆Α Β – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

2            Πετρέλαιο κίνησης 2 Λίτρα  125.000,00        1,10    137.500,00 

 
                                             ΟΜΑ∆Α Γ – ΒΕΝΖΙΝΗ 
 

3            Βενζίνη Αµόλυβδη 3 Λίτρα   24.000,00       1,30      31.200,00 

 
Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α 
                                            ΟΜΑ∆Α ∆ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
 

4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40 

4 Λίτρα     600       5,00        3.000,00 

5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 
20W-50 

5 Λίτρα     500       2,50        1.250,00 

6 Λιπαντικό βενζινοκινητήρων  
SAE 10W-40 

6 Λίτρα     160       5,00           800,00 

7 Βαλβολίνη υπερενισχυµένη  
SAE 85W-140 

7 Λίτρα     200       2,50           500,00 

8 Βαλβολίνη υπερενισχυµένη  
SAE 75W-90 

8 Λίτρα       20       7,00           140,00 

9 Υγρό αυτοκ., κιβωτ. & τιµονιών 9 Λίτρα       24       3,00             72,00 

10 Γράσσο βάσεως ασβεστίου 10 Kgr     200       3,00           600,00 

11 Λιπαντικό Υδραυλικών συστηµάτων 
ISO 68 

11 Kgr  6.000       2,50       15.000,00 

12 Αντιψυκτικό αδιάλυτο βάσεως 
αιθυλονογλυκόλης 

12 Kgr     200       2,50           500,00 

13 Υγρό φρένων (δοχείο 250 ml) 13 Τεµ.       36       3,00           108,00 

14 Ορυκτέλαιο γενικής λίπανσης SAE 30 14 Λίτρα     200       2,00           400,00 



15 Λιπαντικό 4χρονων  
βενζινοκινητήρων SAE 20W-50 

15 Λίτρα     100       2,00           200,00 

16 Λιπαντικό 2χρονων βενζινοκινητήρων  16 Λίτρα     100       5,00           500,00 

17 Λάδι SAE 10W-30 για CASE 17 Λίτρα     200       5,00        1,000,00 

18 Λιπαντικό SAE 80W-90 για CASE 18 Λίτρα       60       3,00            180,00 

19 Υδραυλικό υγρό ISSO VG 46 για 
CASE 

19 Λίτρα     100       2,20           220,00 

20 Ad Blue υγρό διάλυµα 20 Kgr      602       1,00           602,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€):                                                                                      290,442,00 
ΦΠΑ 24% (€):                                                                                                                              69.706,08 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (€):                                                                                                                    1,92                                                                                                                         
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ(€):                                                                                                            360.150,00 
 
 
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η                                                                               ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  22  / 12 / 2016 
 
  
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   22 / 12 / 2016 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
                                                                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 
                                                                                                                  ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                         
     
 
                                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                           
                                                                                                    ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
                                                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

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 ∆ήµου 
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. 
 

21. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Για ένα λίτρο πετρελαίου θέρµανσης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές για πετρέλαιο 
θέρµανσης που καθορίζει το αρµόδιο Υπουργείο, θα διατεθεί ποσόν έως: 0,90€ (ενενήντα λεπτά). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
 
Για ένα λίτρο πετρελαίου κίνησης, που θα πληρεί πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές για το πετρέλαιο 
κίνησης που καθορίζει το αρµόδιο Υπουργείο,θα διατεθεί ποσόν έως: 1,00€ (ένα ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
 
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: 1,15€ (ένα ευρώ και δεκαπέντε 
λεπτά). 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
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: 5,00€ (πέντε 
ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 



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: 2,50€ (δύο 
ευρώ και πενήντα λεπτά). 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
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: 5,00€ (πέντε 
ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
 
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: 2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
 
Για ένα λίτρο SAE 75W – 90 συνθετικής βάσης πολύτυπη υπερενισχυµένη βαλβολίνη µε επιλεγµένα 
πρόσθετα υψηλών πιέσεων για χρήση σε κιβώτια και υποειδή διαφορι- 
κά 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: 7,00€ (επτά 
ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
 
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  ή καλύτερη,θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ (τρία ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
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 –10C έως +80C, το οποίο θα παραδοθεί σε συσκευασία 
βαρελιού 180 χιλιόγραµµων ή καλύτερη, 
θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ (τρία ευρώ). 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 



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: 
2,50€ (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά). 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
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 ∆ιάλυσης 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: 2,50€ 
(δύο ευρώ και πενήντα λεπτά). 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
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 τεµαχίων ή καλύτερη,θα διατεθεί ποσόν έως: 3,00€ 
(τρία ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
 
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: 2,00€ (δύο ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
 
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: 2,00€ (δύο 
ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
 
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: 5,00€ (πέντε ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 



 
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: 5,00€ (πέντε ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
 
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: 3,00€ (τρία ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
 
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: 2,20€ (δύο ευρώ και είκοσι 
λεπτά). 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
 
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 1,00 € / λίτρο (ένα ευρώ). 
 
 
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 22 / 12  / 2016 
 
      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  22  / 12 / 2016 
 ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                           
                                                                                                           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 
ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                                 ΑΙΚ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
                                          ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο 
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 ∆ήµου Πετρούπολης, καθώς 
επίσης και για την θέρµανση των διαφόρων δηµοτικών κτιρίων, των κτιρίων των νοµικών προσώπων 
και των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και n εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων 
• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
• Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 
• 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 Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων». 
• Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» 
• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
• To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
• Το Ν. 4270/14 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία ( ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ- ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις » 
 
 
Άρθρο 3ο 



Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, 
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. 
 
Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται : 
• Για τα Καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του 
κάθε φορέα, επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, όπως 
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και ισχύει την ηµεροµηνία παραλαβής για την περιοχή του ∆ήµου Πετρούπολης. 
• Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρουν την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή ) για το 
σύνολο των ειδών του κάθε φορέα. 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των 
καυσίµων & λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα. 
Επίσης µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών µόνο των καυσίµων ή το 
σύνολο των ειδών µόνο των λιπαντικών για όλους τους φορείς, ή µόνο για το σύνολο των 
καυσίµων ή µόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα. 
 
Άρθρο 5ο 
Εγγύηση συµµετοχής 
Α) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 1% ( ένα επί της εκατό) του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , 
εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Β) Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που 
η εγγύηση συµµετοχής καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 1%όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ αλλά επί του µέρους του, που του αντιστοιχεί στο µέρος των 
προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται 
για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 
 
Άρθρο 6ο 
Σύµβαση 
Οι συµβάσεις υπογράφονται από τον κάθε φορέα χωριστά 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, και µετά από την 
ολοκλήρωση του νόµιµου προσυµβατικού ελέγχου από την υπηρεσία του αρµοδίου οργάνου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 20 µέρες από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει κατά το άρθρο 
6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης. 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της µε δυνατότητα 
παράτασης έως τρων µηνών κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων και µέχρι του ορίου του προϋπολογισµού της 
µελέτης. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή του 
Νοµικού Προσώπου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς 
του. 
 
 
Άρθρο 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης την οποία θα εκδώσει ο προµηθευτής (ή οι προµηθευτές) στους 
οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί σύµβαση. Ο 
Προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 



όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% (πέντε επί της εκατό) επί της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προµήθειας µετά από την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους. 
 
Άρθρο 8ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιµος να προµηθεύει µε καύσιµα και λιπαντικά τον ∆ήµο και 
τα Νοµικά του Πρόσωπα στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από κάθε φορέα ξεχωριστά, από την 
αρµόδια επιτροπή , και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/16. 
Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νοµικά πρόσωπα, κατά τις κείµενες διατάξεις. 
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε φορέα, 
µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριµένα: 
- Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται εντός 2 ηµερών από την γραπτή εντολή στις εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια των φορέων. 
- Η αµόλυβδη βενζίνη άµεσα και καθηµερινά, από πρατήριο που θα ορίσει ο προµηθευτής, κατόπιν 
γραπτής εντολής που θα προσκοµίζεται από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 
Σε περίπτωση που το πρατήριο του αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των οκτώ (8) 
χιλιοµέτρων από το αµαξοστάσιο του ∆ήµου Πετρούπολης (Τέρµα Αναπαύσεως), η παράδοση της 
αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πετρούπολης και σε 
χρόνο που θα καθορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβληµα για το ∆ήµο. 
-Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ή στα οχήµατα του ∆ήµου. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται 
έως 48 ώρες µετά την ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
-Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά εντός των χρονικών ορίων της σύµβασης 
µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο 
που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
προµηθευτή. 
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 
Η πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται από κάθε φορέα χωριστά και σταδιακά κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας κατόπιν της υποβολής ανάλογων τιµολογίων και της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. 
Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου του προµηθευτή , την 
προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόµιµου ελέγχου από τις 
υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου , ο φορέας υποχρεούται 
ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών 
(Π.∆.166/2003). 
Σε περίπτωση υπέρβασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως καθορίστηκε προηγουµένως, 
ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνη µε τις προβλεπόµενες διατάξεις . 
 
 
Άρθρο 9ο 
Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί ο 
ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος και να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 
203και 207 του Ν. 4412/16 . 
 
Άρθρο 10ο 



Πληµµελής κατασκευή 
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 213, Ν. 4412/16). 
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και 
στα µηχανήµατα των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων , ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 
 
Άρθρο 11ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Έξοδα δηµοσίευσης 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. 
 
Άρθρο 12ο 
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 ∆ήµου Πετρούπολης 
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                                                ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο 
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 ∆ήµου Πετρούπολης, καθώς 
επίσης και για την θέρµανση των διαφόρων δηµοτικών κτιρίων, των κτιρίων των νοµικών προσώπων 
και των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Στη συγγραφή αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 
 
Άρθρο 3ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 Α) ΚΑΥΣΙΜΑ µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα και 
προσµίξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και τις σχετικές 
Αγορανοµικές διατάξεις. Ειδικότερα: 
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών 
Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 
514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) :Καύσιµα αυτοκινήτων -Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις και 
µέθοδοι ∆οκιµών, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) 
απόφαση Υπουργών Οικονοµικών -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών αλλαγών, και σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών -Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, 
ενέργειας & κλιµατικής αλλαγής-προστασίας του Πολίτη µε αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) 
«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 , όπως : Αριθµός Κετανίων 
ελαχ. 51, ∆είκτης Κετανίου ελαχ. 46, µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg. 
Το καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις όπως νερό και πετρέλαιο 
θέρµανσης. 
2. Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
µε αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιµα Αυτοκινήτων - Αµόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και 
Μέθοδοι ∆οκιµών, και σύµφωνα µε την ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών 
Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος,ενέργειας & κλιµατικής αλλαγής-
προστασίας του Πολίτη µε αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «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 , όπως : Αριθµός οκτανίου, RON 95 ελάχ., µέγιστη 
περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg., περιεκτικότητα σε µόλυβδο 0,005 g/l. 
Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. 
3. Πετρέλαιο θέρµανσης, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών 
Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 
Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273/5-9-2003): Προδιαγραφές και 
µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης, όπως : ∆είκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρµανσης 
έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο, 
η ένταση του χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No 5. 



Το καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ.). 
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούµενων προδιαγραφών 
Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ µε τις παρακάτω προδιαγραφές : 
Όλα τα είδη των λιπαντικών θα πρέπει να : 
Α) Είναι καλής ποιότητας ,πρωτογενή και µη ανακυκλωµένα. Τα λάδια πολλαπλής ρευστότητας θα 
έχουν την ιδιότητα να µην µεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσµα θερµοκρασιών . 
Β) Έχουν προδιαγραφές σύµφωνα µα την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 ) 
των υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων και έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται µετά την καταχώρηση των προσφερόµενων 
λιπαντικών που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γ.Χ. του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα 
κατατίθεται µε την προσφορά. 
Γ) Επίσης για όλα τα ελαιολιπαντικά εισαγωγής θα πρέπει να προσκοµιστεί πιστοποίηση από την 
εταιρεία κατασκευής ότι οι προδιαγραφές τους είναι οι αναγραφόµενες 
∆) Είναι απαραίτητη η προσκόµιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόµενου 
προϊόντος για συγκεκριµένα είδη που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Άρθρο 4ο 
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. 
 
Άρθρο 5ο 
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. 
 
Άρθρο 6ο 
Υπέρβαση προϋπολογισµού καυσίµων 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει το συµβατικό ποσό της προµήθειας σε µια δυσµενή εξέλιξη 
τιµών στα καύσιµα µέχρι του ορίου του προϋπολογισµού της µελέτης, ώστε να καλυφθεί η προµήθεια 
της προϋπολογιζόµενης ποσότητας. 
 
Άρθρο 7ο 
Υπέρβαση προϋπολογισµού - αυξοµείωση των ποσοτήτων λιπαντικών και προσθέτων 
Ο ∆ήµος 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 ∆ήµος 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. 
 
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    22   / 12   / 2016 
      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 22  /  12  / 2016 
 ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                           
                                                                                                           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
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