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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Περίληψη: ∆ιεθνής ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια Καυσίµων κίνησης –
θέρµανσής  & λιπαντικών , για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων 
αυτού για το έτος 2014-2015. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2503/1997) 
2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 
43) 
5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 
151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
8).Το Π.∆. 60/2007 και την αριθ 2004/18/ΕΚ 
9).Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8.8.2014 τεύχος Α΄) 
Β) Την ……../……………2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια της προµήθειας υγρών  καυσίµων και λιπαντικών για το έτος 2014 – 2015. 
 Γ)Την ……/……………2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν: 
η  αριθ. 25/2014 µελέτη, οι όροι της διακήρυξης και η  δαπάνη και η  διάθεση πίστωσης. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
∆ιεθνή ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2014 – 2015 » µε προϋπολογισµό 655.000,00 
€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, µε  κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία για τα πετρελαιοειδή και προσφορά µονάδος για τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα 
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προϊόντα και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια αγαθών του 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) 
 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΟΛΟ 
     ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  
        ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
 
ΟΜΑ∆Α Α: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΚΙΝΗΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1 Πετρέλαιο Κίνησης         314.642,86 λίτρα  1,40 € / λίτρο  440.500,00 € 
2 Αµόλυβδη Βενζίνη           5.000,00 λίτρα  1,70 € / λίτρο     8.500,00 € 
 
     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α1:  449.000,00 €  
  
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1 Λιπαντικό 20W50 Diesel       500 λίτρα  6,00 € / λίτρο    3.000,00 € 
2 Λιπαντικό 20W50 Βενζίνη         70 λίτρα  6,00 € / λίτρο       420,00 € 
3 Λιπαντικό 10W40 Diesel       250 λίτρα  8,00 € / λίτρο    2.000,00 € 
4 Λιπαντικό SAE 30          60 λίτρα  6,00 € / λίτρο       360,00 €  
5 Υδραυλικό Λάδι Νο68              775 λίτρα  4,00 € / λίτρο    3.100,00 € 
6 Υδραυλικό Λάδι Νο46              150 λίτρα  4,00 € / λίτρο       600,00 € 
7 Λάδι 2Τ         100 λίτρα  7,00 € / λίτρο       700,00 € 
8 Γράσο             160 λίτρα  9,00 € / λίτρο    1.440,00 € 
9 Αντιψυκτικό          200 λίτρα  6,00 € / κιλό    1.200,00 € 
10 Παραφλού         140 λίτρα  2,00 € / κιλό       280,00 € 
11 AD BLUE         600 λίτρα  1,50 € / λίτρο       900,00 €  
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α2:  14.000,00 € 
 
     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α:    463.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης     30.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   36.000,00 € 
 
     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β       36.000,00 €  
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Β  
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ)   
Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%:                            499.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης Α΄βάθµιας  
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Σχολικής Επιτροπής      40.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   48.000,00 €  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):    48.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης Β΄βάθµιας  

Σχολικής Επιτροπής    75.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   90.000,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):    90.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.∆.∆. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»  
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης     15.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   18.000,00 €  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):    18.000,00 € 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Ε  
(Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):         655.000,00 € 
 
 
Γενικό σύνολο: εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ. 
 
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους των φορέων και συγκεκριµένα :  

• για τις ανάγκες του ∆ήµου, στο ποσό των 499.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
23% µε χρέωση των Κ.Α. 10.6641.0001, 10.6643.0001, 15.6641.0001, 20.6641.0001, 
25.6641.001, 35.6641.0001 και 70.6641.0001 των οικονοµικών ετών 2014 και 2015, 

• για τις ανάγκες της Α’βάθµιας και Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το µε αρ. 
πρωτ. 31131/26.9.2014 έγγραφο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου, σε 48.000 € και 90.000 € αντίστοιχα (ως 
προϋπολογισµός 40.000 και 75.000 λίτρων, αντίστοιχα, πετρελαίου θέρµανσης που 
ζητούνται µε το προαναφερθέν έγγραφο), 

• για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού (ΟΝΑΠ) «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ» για 18.000 € (ως προϋπολογισµός 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τα 
κτίρια (γυµναστήρια, γήπεδα) του οργανισµού). 

 
 
 ΑΡΘΡΟ 1ο Γλώσσα-Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού θα συντάσσονται στην 
Ελληνική.  
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
 
Άρθρο 2ο Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών 
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Οι προσφορές στο διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν την 
……..  …………… 2014  ηµέρα ………….. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ.Μαραθώνος 29 & 
Αθ.∆ιάκου)  και ώρα 09:30 µε 10:00 π.µ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) κατά την οποία 
θα γίνει και η αποσφράγιση.(Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός θα γίνει την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα). 

Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές φτάνουν στην 
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ικαιούµενοι συµµετοχής -∆ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
 
Όσοι αναγνωρισµένοι – προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση 
υγρών καυσίµων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων επιθυµούν να λάβουν µέρος 
στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού : 
3.1 Οι Έλληνες πολίτες 
α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτια του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 2%  στο σύνολο του προϋπολογισµού 
των προς προµήθεια ειδών  ή στο σύνολο των ειδών που απαρτίζουν κάθε οµάδα (Α-Ε) του 
προϋπολογισµού της υπ’ αριθ.25/2014 µελέτης  ( µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ως 
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης 
διακήρυξης. 
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
διενέργεια του διαγωνισµού.                                                                                                                       
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) 
και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
3.2 Οι Αλλοδαποί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το 
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οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του 
εδαφίου 3.1. 
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
 
 
3.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 3.1 και 3.2 εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 
3.4  Οι συνεταιρισµοί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου 3.1 της παραγράφου αυτής. 
 
3.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  
β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  
γ) Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο 
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους 
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
α) 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. 
β) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την 
επίδειξη της ταυτότητάς των. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν µε εκπρόσωπο, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης  βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Οι ανώνυµες 
εταιρείες εκπροσωπούνται από το νόµιµο εκπρόσωπό τους όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό τους ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται 
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές των 
κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που 
ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
γ) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους 
προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 
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αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
Α). Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, έκαστος προµηθευτής θα προσκοµίσει επί ποινή 
αποκλεισµού του από τη συνέχεια του διαγωνισµού τα ακόλουθα: 

• Υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψήφιων αναδόχων, δήλωση 
του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων 
που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς 
και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του 
δηµοσίου. 

Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για 
γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις . 
Β). Επίσης, προκειµένου η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού να µπορέσει να διαπιστώσει και να 
αξιολογήσει τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, τις δυνατότητες, τη χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετεχόντων, καλεί έκαστο διαγωνιζόµενο να 
προσκοµίσει: 
• Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι η επιχείρησή του δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών 

περιορισµών.  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς ∆ηµοσίου ή σε 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
• Υπεύθυνη δήλωση για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  
• Στοιχεία για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα.  
• Υπεύθυνη δήλωση για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και 

ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 
α)   Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριώτερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων 
και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και 
υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση 
που ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα 
της αρµόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. 
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε 
επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης.  
β)   Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.  
γ)   Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.  
δ)  Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότεροι πελάτες (δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Οι προδιαγραφές και ποιότητα των καυσίµων είναι σύµφωνες µε αυτές που παράγεται στα 
κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για την κίνηση των αυτοκινήτων και τη θέρµανση των 
κτιρίων του ∆ήµου. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Φάκελος Προσφοράς 
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6.1  Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισµού 
της αντίστοιχης προσφοράς. 
6.2  Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως από 
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία απαραίτητα θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση). 
6.3  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µέσα σε  φάκελο καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
α) Με κεφαλαία γράµµατα η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε) Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
6.4  Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 3 & 4 της παρούσας, µε τη σειρά 
που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα 
απώλειας τους και η εγγύηση συµµετοχής. 
β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελλο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου έξω από αυτόν 
θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3 της 
παρούσης. 
Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται εις διπλούν όποια τεχνικά στοιχεία θεωρεί σκόπιµο να 
υποβάλλει ο συµµετέχων στο διαγωνισµό πλέον αυτών που εννοούνται από την περιγραφή των 
προς προµήθεια προϊόντων.  
γ) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου έξω από 
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3 
της παρούσης. 
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται εις διπλούν η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα 
συγκεκριµένα και µόνο προϊόντα της µελέτης σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα Α 
της µελέτης. 
Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  
6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον 
προσφέροντα. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, τις µονογράφει και τις σφραγίζει. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
6.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους 
της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα 
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από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
6.7 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται 
ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες.   
6.8 Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική 
τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η 
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 

3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο Τρόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού — Κατακύρωση - Σύµβαση 
 
7.1 Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε κύριο φάκελο που θα περιέχει:  

1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ζητούνται µε βάσει την παρούσα διακήρυξη. 
2. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο την τεχνική προσφορά, εάν υπάρχει. 
3. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά τρόπο 

που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσης  διακήρυξης. 
7.2  Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρία ή 
ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλη 
εταιρία ή ένωση προµηθευτών που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές 
που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. 
7.3  Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών δηµόσια την ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Προσφορές 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η 
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία. 
7.4 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 
Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 
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τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Η οικονοµική προσφορά δεν αποσφραγίζεται αλλά 
µονογράφεται από την Επιτροπή και παραµένει σ’ αυτήν  προκειµένου να αποσφραγιστεί την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 
7.5 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 
7.6 Κατόπιν η Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόµενων και 
αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται οι οποίοι και ειδοποιούνται για να παραλάβουν τις 
τεχνικές και τις σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους. 
7.7 Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν 
παρελήφθησαν από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 
7.8 Κατόπιν η Επιτροπή αποσφραγίζει το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς των συµµετεχόντων 
που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό και ανακηρύσσει τον µειοδότη.  
7.9 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  
7.10 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα 
από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
7.11 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
7.12  Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα από τα άρθρα 19, 20, 21, 24 & 
25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
7.13 Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής , ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
7.14 Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150-152 του 
Ν.3463/06. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις 
 
9.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το 2%  στο σύνολο του προϋπολογισµού των προς 
προµήθεια ειδών  ή στο σύνολο των ειδών που απαρτίζουν κάθε οµάδα (Α-Ε) του 
προϋπολογισµού της υπ’ αριθ.25/2014 µελέτης  ( µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
β. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 
1. την ηµεροµηνία έκδοσης, 
2. τον εκδότη, 
3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 
4. τον αριθµό της εγγύησης, 
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 



 10 

8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαίρεσης και διηζήσεως, 
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση, 
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου, 
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ήτοι 120 ηµέρες. 
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό 
αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
γ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 
απευθύνονται στο κάθε νοµικό πρόσωπο µε το οποίο υπογράφεται η σύµβασης.  
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Η εγγύηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 9.1.β. Ο χρόνος ισχύος της 
(παράγραφος 9.1.β.11) πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο κατά τρεις (3) µήνες.  
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των καυσίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
Η εγγύηση θα µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους 
της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίµηνο. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των 
παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 
9.3  Εγγύηση προκαταβολής δεν προβλέπεται να δοθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
 
10.1 Ισχύει ότι αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της µελέτης. 
10.2 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των 
ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως 
και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
10.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται 
ενιαίο κατά τµήµα ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου 
είδους καυσίµου της κάθε οµάδας , η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 
10.4 Για τα καύσιµα οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα 
είδη καυσίµων (οµάδες-βλ. ανάλυση προµήθειας σε οµάδες στην υπ’ αριθ. 25/2014 µελέτη), για τη 
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συνολική ωστόσο προκηρυχθέισα ποσότητα κάθε οµάδας. Το ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι 
διαφορετικό για κάθε τµήµα. 
10.5 Το ποσοστό έκπτωσης των καυσίµων και οι τιµές των λιπαντικών παραµένουν σταθερά και 
αµετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
10.6 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο Ισχύς Προσφορών 
 
11.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή, ανεξάρτητα απ' 
οποιοδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα ενενήντα 
ηµερών (90) από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για 
αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες 
κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόµενους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί ο µειοδότης για την κατάρτιση της σύµβασης και µετά την 
πάροδο ισχύος των προσφορών.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Ενστάσεις 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
11.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: µε 
απόφαση της Ο.Ε. µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού και για τη 
δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
11.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, 
στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο 
αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικονοµική  Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 
11.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που  αφορούν 
στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στον οικείο Περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά. 
11.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
 
Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι 
πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του 
προσφέροντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο Χρόνος Παράδοσης των Υλικών-Παραλαβή των υλικών 
 
13.1 Η προµήθεια των αναφερόµενων υγρών καυσίµων, επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει δεξαµενές 
αποθήκευσης, θα γίνεται επί πρατηρίου εφόσον ο προµηθευτής ευρίσκεται στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου. Εάν είναι εκτός διοικητικών ορίων, η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός του 
ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και των µηχανηµάτων στο χώρο στάθµευσης αυτών.  
13.2Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια προϊόντων ορίζεται ως άµεσος είτε στο πρατήριο 
είτε έως και την επόµενη ηµέρα σε κτίρια του ∆ήµου για το πετρέλαιο. 
13.3 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
13.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο 
που ορίζει η σύµβαση. 
13.5 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή . 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη Παράδοση 
 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδίδονται εκπρόθεσµα επιβάλλονται τα όσα αναφέρονται στα 
άρθρα 33 & 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου 
 
15.1  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
15.2  Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 της 
παρούσης. 
15.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν 
οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ' αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16° Εγγύηση 
 
 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα προϊόντα που θα προµηθεύσει 
θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και των χαρακτηριστικών τους 
και θα είναι απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα και θα ανταποκρίνονται από κάθε 
άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο Τρόπος Πληρωµής 
 
1)Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων στον προµηθευτή θα γίνεται µε εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µε τιµολόγηση που θα γίνεται δύο φορές τον µήνα(15 και 30/µηνα) και η 
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πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται σε διάστηµα ενός µηνός από την 
τιµολόγησή τους.  
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την                            
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται 
ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο Λήψη Πληροφοριών – ∆ηµοσίευση 
 
Τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού, διατίθεται σε έντυπη µορφή από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου στη διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 
14565, τηλ 213–2030613, 213 - 2030600, fax 213 – 2030630  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 
Η παραλαβή τους µπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο 
είτε µε ταχυµεταφορική (courier) µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται, 
εγγράφως και ενυπογράφως, της τηλεοµοιοτυπίας (fax) συµπεριλαµβανοµένης.  
Στην περίπτωση παραλαβής των Τευχών ∆ηµοπράτησης, µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο 
∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Το 
κόστος µεταφοράς των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο. 
Επίσης τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού θα διατίθενται σε ελεύθερη πρόσβαση από το 
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου ∆ιονύσου  www.dionysos.gr. 
Για τον τρόπο διάθεσης των Τευχών ∆ηµοπράτησης από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία: επωνυµία, 
επάγγελµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδροµικό κώδικα, φαξ, Α.Φ.Μ, αρµόδια ∆.Ο.Υ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου, έτσι ώστε ο ∆ήµος ∆ιονύσου να έχει 
στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη εµπρόθεσµα, για την περίπτωση 
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι 
παραλήπτες από το διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας (fax) στο +302132030630. Για τυχόν ελλείψεις ή λάθη στη συµπλήρωση των 
στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης που 
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο ∆ήµο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2) Συµπληρωµατικές πληροφορίες εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης το αργότερο έξι (6) ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη λήψη της 
σχετικής αίτησης. (άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 33 παρ. 2 του Π.∆ 60/2007). 
3) Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα 
δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
και  στις  εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ,∆ΗΜΟΤΗΣ 
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ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/2011 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων και τυχόν επαναλήψεις αυτών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Επίσης η Περίληψη ∆ιακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). 

 
Προκήρυξη σύµβασης συντεταγµένη κατά το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο του Κανονισµού ΕΚ 
1564/2005 της Επιτροπής απεστάλει  για δηµοσίευση την …../…./2014  στην Υπηρεσία Επίσηµων 
∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 (παρ. 2, 5 & 6) 
του Π.∆. 60/2007 καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
 
 
 
                                                                    ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ….-  ….-2014 
                                                                                 
                                                                                    Η  Αντιδήµαρχος 
 
 
             Στέλλα – Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25 / 2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε κατόπιν του µε αρ. πρωτ. οικ.192924/24.12.2012 εγγράφου της 
Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο ∆ιονύσου το άρθρο 4 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε θέµα «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της 
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο 
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο 
«∆ιευκόλυνση Αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 240/Α’/12-12-2012) µε το οποίο η 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών για τις προµήθειες πετρελαιοειδών για τις 
ανάγκες των ∆ήµων πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.  
 
Επίσης, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 Εγκύκλιο 3 της Γεν. ∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάδειξη των προµηθευτών – χορηγητών των νοµικών 
προσώπων των δήµων για καύσιµα πραγµατοποιείται από τους οικείους ∆ήµους. 
 
Η δαπάνη για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών προβλέπεται να ανέλθει, ενδεικτικά,  
• για τις ανάγκες του ∆ήµου, στο ποσό των 499.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% 

µε χρέωση των Κ.Α. 10.6641.0001, 10.6643.0001, 15.6641.0001, 20.6641.0001, 
25.6641.001, 35.6641.0001 και 70.6641.0001 των οικονοµικών ετών 2014 και 2015, 

• για τις ανάγκες της Α’βάθµιας και Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το µε αρ. 
πρωτ. 31131/26.9.2014 έγγραφο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου, σε 48.000 € και 90.000 € αντίστοιχα (ως 
προϋπολογισµός 40.000 και 75.000 λίτρων, αντίστοιχα, πετρελαίου θέρµανσης που ζητούνται 
µε το προαναφερθέν έγγραφο), 

• για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού (ΟΝΑΠ) «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ» για 18.000 € (ως προϋπολογισµός 15.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τα 
κτίρια (γυµναστήρια, γήπεδα) του οργανισµού). 

 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας εγκρίθηκε µε την 196/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις  
• του Ν.3463/06 (∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) καθώς επίσης  
• του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό,  
µε προσφορά  
• ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για τα πετρελαιοειδή και  
• τιµής µονάδας για τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα προϊόντα  
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά.  
 
Τα σχετικά µε την προσφερόµενη έκπτωση αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
της παρούσας µελέτης. 
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Η εν λόγω προµήθεια θα έχει διάρκεια έως ένα έτος από την υπογραφή της Σύµβασης.  
 
 
Η Συντάξασα      Θεωρήθηκε 
 
 
Ροκίδη Γεωργία    Παπαδόπουλος Απόστολος  
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγoς Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος  
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) 
 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΟΛΟ 
     ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  
        ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
 
ΟΜΑ∆Α Α: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΚΙΝΗΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1 Πετρέλαιο Κίνησης         314.642,86 λίτρα  1,40 € / λίτρο  440.500,00 € 
2 Αµόλυβδη Βενζίνη           5.000,00 λίτρα  1,70 € / λίτρο     8.500,00 € 
 
     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α1:  449.000,00 €  
  
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1 Λιπαντικό 20W50 Diesel       500 λίτρα  6,00 € / λίτρο    3.000,00 € 
2 Λιπαντικό 20W50 Βενζίνη         70 λίτρα  6,00 € / λίτρο       420,00 € 
3 Λιπαντικό 10W40 Diesel       250 λίτρα  8,00 € / λίτρο    2.000,00 € 
4 Λιπαντικό SAE 30          60 λίτρα  6,00 € / λίτρο       360,00 €  
5 Υδραυλικό Λάδι Νο68              775 λίτρα  4,00 € / λίτρο    3.100,00 € 
6 Υδραυλικό Λάδι Νο46              150 λίτρα  4,00 € / λίτρο       600,00 € 
7 Λάδι 2Τ         100 λίτρα  7,00 € / λίτρο       700,00 € 
8 Γράσο             160 λίτρα  9,00 € / λίτρο    1.440,00 € 
9 Αντιψυκτικό          200 λίτρα  6,00 € / κιλό    1.200,00 € 
10 Παραφλού         140 λίτρα  2,00 € / κιλό       280,00 € 
11 AD BLUE         600 λίτρα  1,50 € / λίτρο       900,00 €  
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΑΣ Α2:  14.000,00 € 
 
     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α:    463.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης     30.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   36.000,00 € 
 
     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β       36.000,00 €  
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Β  
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ)   
Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%:                            499.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
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1 Πετρέλαιο Θέρµανσης Α΄βάθµιας  

Σχολικής Επιτροπής      40.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   48.000,00 €  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):    48.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης Β΄βάθµιας  

Σχολικής Επιτροπής    75.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   90.000,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):    90.000,00 €  
 
 
ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.∆.∆. «Ο ΘΕΣΠΙΣ»  
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης     15.000 λίτρα  1,20 € / λίτρο   18.000,00 €  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):    18.000,00 € 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α – Ε  
(Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%):         655.000,00 € 
 
 
Γενικό σύνολο: εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ. 
 
 
Η Συντάξασα      Θεωρήθηκε 
 
 
Ροκίδη Γεωργία    Παπαδόπουλος Απόστολος  
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγoς Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος  
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 
 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων για την προµήθεια καυσίµων από το ∆ήµο θα αναφέρεται σε 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα πετρελαιοειδή (πετρέλαιο κίνησης, αµόλυβδη 
βενζίνη, πετρέλαιο θέρµανσης). 
 
Το εν λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο για τα είδη της Υπο-οµάδας Α1 και θα υπολογίζεται σύµφωνα 
µε το Π∆ 173/70 στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισµά του.  
 
Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο µε βάση το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το Παρατηρητήριο 
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και θα προσκοµίζει ο ανάδοχος προµηθευτής στο ∆ήµο µαζί µε το 
τιµολόγιο του. 
 
Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται 
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές 
δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπόψη η αµέσως 
προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή κατώτερη). 
 
Από την ανωτέρω ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ θα αφαιρούνται ο ΦΠΑ και το ποσοστό έκπτωσης και 
στο καθαρό ποσό που θα προκύπτει θα προστίθενται οι νοµοθετηµένες κρατήσεις που βαρύνουν 
τους ΟΤΑ.  
 
Η τιµή που θα δοθεί για τα λιπαντικά και τα λοιπά σχετικά προϊόντα θα είναι τιµή µονάδας λίτρου 
ή κιλού σε συσκευασία για την οποία θα γίνεται σαφής αναφορά (µονόλιτρη, τετράλιτρη, 
εικοσάλιτρη, κλπ) στην προσφορά του προµηθευτή. 
 
Οι αναφερόµενες τιµές µονάδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές προκειµένου να 
γίνει η σύνταξή του. 
 
Η προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της κάθε οµάδας της 
µελέτης, αλλά µπορεί να αφορούν µόνο κάποια ή κάποιες από τις οµάδες της µελέτης και όχι όλες 
υποχρεωτικά.  
 
 
Άρθρο 2 
 
Η προµήθεια των αναφερόµενων υγρών καυσίµων, επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει δεξαµενές 
αποθήκευσης, θα γίνεται επί πρατηρίου εφόσον ο προµηθευτής ευρίσκεται στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου. 
 
Εάν είναι εκτός διοικητικών ορίων, η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός του ρεζερβουάρ 
των αυτοκινήτων και των µηχανηµάτων στο χώρο στάθµευσης αυτών.  
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Άρθρο 3 
 
Ο ανάδοχος προµηθευτής, εάν αυτός βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, µε την 
προσφορά του δεσµεύεται ότι πριν την υπογραφή της σύµβασης, θα υποδείξει, εάν αυτό του 
ζητηθεί από το ∆ήµο, ένα ακόµη τουλάχιστον πρατήριο καυσίµων, µε το οποίο θα συνεργάζεται ο 
ίδιος, και το οποίο θα βρίσκεται σε άλλη περιοχή από την περιοχή του πρατηρίου του, 
προκειµένου κάποια από τα µηχανήµατα του ∆ήµου που κινούνται µε πολύ µικρές ταχύτητες και η 
βάση τους βρίσκεται σε ∆ηµοτικές κοινότητες µακριά από την έδρα του αναδόχου πρατηριούχου 
(τα µηχανήµατα αυτά θα τα υποδείξει ο ∆ήµος προς τον ανάδοχο), να έχουν τη δυνατότητα  να 
ανεφοδιάζονται σε αυτό το πρατήριο.  
 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης είναι υποχρέωση του αναδόχου προµηθευτή προς τον 
συνεργαζόµενο µε αυτόν πρατηριούχο. 
 
 
Άρθρο 4 
 
Στην επόµενη σελίδα επισυνάπτεται έντυπο Φύλλου Προσφοράς, για διευκόλυνση των 
συµµετεχόντων, το οποίο καλούνται να συµπληρώσουν µε τις τιµές που προσφέρουν και να το 
υποβάλλουν µε τον τρόπο που περιγράφεται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
 
Η Συντάξασα      Θεωρήθηκε 
 
 
Ροκίδη Γεωργία    Παπαδόπουλος Απόστολος  
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγoς Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος  
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 

 
ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
     ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 

[επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης 
του είδους την ηµέρα παράδοσής του 
(Π∆ 173/70)]  

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΕΝ∆. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ 
      

ΟΜΑ∆Α Α 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1 
 
1 Πετρέλαιο Κίνησης   314.642,86 λίτρα    
2 Αµόλυβδη Βενζίνη     5.000,00 λίτρα   
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2 
 
1 Λιπαντικό      α. 20 lt 

20W50 Diesel     500 λίτρα  β.   4 lt 
      γ.   1 lt 

 
2 Λιπαντικό      α.   4 lt 

20W50 Βενζίνη    70 λίτρα  β.   1 lt 
 
3 Λιπαντικό      α. 20 lt 

10W40 Diesel     250 λίτρα  β.   4 lt 
      γ.   1 lt 

 
4 Λιπαντικό      α.   4 lt 

SAE 30       60 λίτρα  β.   1 lt 
 
5 Υδραυλικό  

Λάδι Νο68     775 λίτρα  α. 20 lt 
 
6 Υδραυλικό  

Λάδι Νο46      150 λίτρα  α. 20 lt  
 
7 Λάδι 2Τ     100 λίτρα  α.   1 lt 
                                                                        β.   0,2 lt 
 
8 Γράσο      160 λίτρα  α. 0,8 kg 
 
9 Αντιψυκτικό     200 λίτρα  α. 1 lt 
       β. 4 lt 
 
10 Παραφλού     140 λίτρα  α.   4 lt 

      β.   1 lt 
 
11 AD BLUE           600 λίτρα  α. 10 lt 
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ΟΜΑ∆Α Β     
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης 30.000,00 λίτρα 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ    
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης 40.000,00 λίτρα 
 
 
 ΟΜΑ∆Α ∆    
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης 75.000,00 λίτρα 
 
      
ΟΜΑ∆Α Ε    
 
1 Πετρέλαιο Θέρµανσης 15.000,00 λίτρα 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 


