
                                                                                                                                                                                                                                                                
  
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καισαριανή: 2.11.2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθµ. Πρωτ. 12034    
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917  
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                            28Η  Συνεδρίαση /30-10-2015 
                                            ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 140/2015 
     ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων  διακήρυξης, έγκριση µελέτης, τεχνικών 
προδιαγραφών µελέτης & έγκριση σχετικής πίστωσης για την προµήθεια «Καυσίµων 
& λιπαντικών 2016» 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  του 
∆ήµου Καισαριανής , της 30ης του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2015. 

 
Στην  Καισαριανή σήµερα την 30η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ώρα 14.00  µ.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής ,  συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα  , ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.11822/26-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε  
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 
του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                       1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                           2.Κοντόσταυλος Γεώργιο                                   
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη    
                       
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 8ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών της  Οικονοµικής  Eπιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 11914/29-
10-2015   εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  η  οποία έχει  ως εξής : 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/10/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11914  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

 

 
ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,  

 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 
& ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016» ΩΣ 
ΕΞΗΣ: 

 
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.650,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
 
 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ : 
 
1) Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους ΤΟΥ 1558/1085 
Κυβέρνηση & Κυβερνητικά Οργανα (Α137), όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη 
των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199Α) όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και των αντίστοιχων του 
Π.∆. 57/2000 (ΦΕΚ 45Α). 
2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου 
τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» 
4) Το Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ 87/07-06-2010, τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
5) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «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». 
6) Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» 
7) Το N.4281/2014(ΦΕΚ 160'Α) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις'. 
8) Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από 
το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη 
προµηθευτών – χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/31-7-2012 
αντίστοιχη. 
9) 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.)». 
10) Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο 
µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
11) Του Π.∆. 60/2007(ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
12) Την µελέτη προϋπολογισµού 133.650,50 €. χωρίς Φ.Π.Α, που 
συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τ.Υ του ∆ήµου Καισαριανήςς 
13) Την υπ’ αριθµ. 199/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
έγκριση διενέργειας  της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών έτους 2016 για 
τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 
 
Η δηµοπρασία θα γίνει µε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό σε ευρώ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή η οποία θα δοθεί ως εξής:  
α. για τα καύσιµα, το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % σε 
ακέραιες µονάδες στη νόµιµα εκάστοτε διαµορφούµενη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης του είδους κατά την ηµέρα παράδοσής του, που θα 
πιστοποιούνται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για τον νοµό Αττικής, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ και περ. (α) της 
παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ. 
β. τη χαµηλότερη τιµή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολο τους 
σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134100-8 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η CPV 09132100-4 
ΓΡΑΣΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CPV 24951000-5 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 



Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 
ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2.H µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
4.Η προσφορά του αναδόχου 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
Η προµήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των  133.650,50 € και 
επιπλέον Φ.Π.Α 23%, δηλαδή σύνολο 164.390,12 € χρηµατοδοτείται από 
τα έσοδα του ∆ήµου και θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : Κ.Α. 
10/6641.0001, 20/6641.0001, 35/6641.0001, 70/6641.0001, 20/6643.0001, 
35/6644.0001 του ∆ήµου Καισαριανής, και τον κωδικό εξόδων 15.6643.0001 
του ΝΠ∆∆ «Λ. Μανωλίδης»  των υπό έγκριση προϋπολογισµών οικονοµικού 
έτους 2016 . 
 
Ειδικότερα προβλέπεται η προµήθεια συνολικά των παρακάτω ειδών: 

                  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
 
ΟΜΑ∆Α 1.  ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1. Πετρέλαιο Κίνησης 
CPV09134100-8 

Litr. 110.000 0,891   98.010,00 

2. Βενζίνη Αµόλυβδη 
CPV09132100-4 

Litr. 12.000 1,133   13.596,00 

4. Πετρέλαιο Θέρµανσης 
CPV09135100-5 

Litr. 24.000 0,673   16.152,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 127.758,00 

 Φ.Π.Α. 23%    29.384,34 
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 157.142,34 

 
 
ΟΜΑ∆Α 2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 



 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 ΛΑ∆Ι SAE 10W-40(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  
CPV 24951000-5 

Litr. 475 8,00   3.800,00 

2 ΛΑ∆Ι 10W-40 (ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 24951000-5 

Litr. 60 6,00      360,00 

3 ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68 
CPV 24951000-5 Litr. 200 2,70      540,00 

4 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ (ΥΨΗΛ.  
ΠΙΕΣΗΣ) CPV 24951000-5 Litr. 135 4,50      607,50 

5 ATF –TYPE A 
ΛΑ∆Ι ΤΙΜΟΝΙΟΥ – ΣΑΣΜΑΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
CPV 24951000-5 

Litr. 120 4,50     540,00 

6 ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 
CPV 24951000-5 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 15  3,00       45,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5.892,50 

 Φ.Π.Α 23% 1.355,28 

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  7.247,78 
 
 
Προϋπολογισµός: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2                 133.650,50 € 
Φ.Π.Α.                  30.739,62 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                164.390,12 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132010756 
ΦΑΞ: 2107292621 
e-mail: skaropoulou@kessariani.gr 
 
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 
 
4.2.1 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, έδρα: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας 16121 
Καισαριανή 
 
4.2.2  Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)» έδρα 
Κλαζοµενών 45 Καισαριανή. 
 
 
4.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 



∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

   

 
Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες θα οριστούν από την διακήρυξη. 
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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω 
προµήθεια από την   Τεχνική Υπηρεσία (κ. Γουναρόπουλος Βασίλειος) τηλ. 
20132010729 και από το Γραφείο Προµηθειών (κ. Σκαροπούλου Ευαγγελία) 
τηλ. 2132010756 οδός Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Καισαριανή κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο :∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. 
Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής των προµηθευτών (µόνο όσον 
αφορά τις βενζίνες) είναι η επαγγελµατική τους στέγη (πρατήριο) να 
βρίσκεται σε απόσταση 5χλµ. από την έδρα του ∆ήµου ή 
αποδεδειγµένα (µε επί ποινή αποκλεισµού κατάθεση Υπευθύνων 
∆ηλώσεων) να συνεργάζονται µε πρατήριο που πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις. 
 
5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής 
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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
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 δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας 
Α∆Τ (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, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α 
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
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 6ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, 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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω : 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία της διενέργειας του 
διαγωνισµού (ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών – τεχνικής 



προσφοράς) και να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι 
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης 
από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών. Η µη προσκόµιση 
κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντος. 
 
6.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά: 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση 

των όρων της διακήρυξης και της µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει 
αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα 
ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι χρόνο ισχύος 
της προσφοράς,  δεν θα είναι µικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται 
στο άρθρο 12. 

 
Α) Για τους έλληνες πολίτες: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει 
µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. 
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών – τεχνικής 
προσφοράς).  . Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από 
την θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 
εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε 
απασχολούµενος στην επιχείρηση. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 
(το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη 
δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 



κατά την ηµεροµηνία της  διενέργειας του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς). 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, 
πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε 
συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα 
της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου. 
6. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 
της 29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 
28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε 
τον Ν. 2331/1995 ). 
ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα: 



Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & 
δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν 
γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 
- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
9. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε 
τους φορείς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει 
παρόµοιες προµήθειες κατά την τελευταία τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της σύµβασης. 
10. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια 
υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία . 
11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος µε την οποία θα 
δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και 
ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων 
από την έδρα του ∆ήµου. 
12. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον 
συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού 
οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά 
ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους 
του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
 
Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 



έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (6) και (7) της παραγράφου Α. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 
4. Επικυρωµένο πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής 
τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους µέλους. 
6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 
µέλους. 
7.  Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης (Α) κατά περίπτωση. 
 
Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν 
πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2. Τα δικαιολογητικά  της ανωτέρω περίπτωσης Α κατά περίπτωση. 
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από 
τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό µεγαλύτερο από 50%,  εφόσον αυτό εξακολουθεί να εκδίδεται από 
τον ΕΟΜΜΕΧ ή διαφορετικά βεβαίωση του ΕΟΜΜΕΧ ότι δεν εκδίδει πλέον 
πιστοποιητικά για συµµετοχή σε διαγωνισµούς  



γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά 
τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή 
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται 
στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις 
που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του 
προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί 
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο 
της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Σηµειώνεται ότι οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86, 
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 

• Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στον διαγωνισµό 
• Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 

 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Α) Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι 
συµµετέχοντες, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από 
το διαγωνισµό, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση: 
 
(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη συµµόρφωση των 
προσφερόµενων καυσίµων µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, οι 
οποίες επιβάλλονται από τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, τους 
επίσηµους κρατικούς φορείς, τη µελέτη και τη διακήρυξη του διαγωνισµού.  
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη χώρα προέλευσης των 
προσφερόµενων καυσίµων και το εργοστάσιο στο οποίο θα 
παρασκευασθούν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

•  Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του 
εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το ∆ήµο ανυπαρξία 
του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή 
απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
για την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από 
διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του δηµοσίου για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα. 

 
• Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν στο εργοστάσιο, το 

οποίο δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία -µερικώς ή ολικώς- του 
κάθε είδους καυσίµου, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 
διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. η οποία ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 



 
• Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία 
έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από 
γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του 
εργοστασίου µε απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου. 

 
• ∆ιύλιση και επεξεργασία του προσφερόµενου είδους καυσίµου σε 
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς 
προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη 
του προµηθευτή σε έκπτωτου, µε τις νόµιµες κυρώσεις. 
(3) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος µε την οποία θα 
δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και 
ότι αυτό δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων 
από την έδρα του ∆ήµου. 
 
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, από την αρµόδια υπηρεσία 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία . 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την 
κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα 
εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 
αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή 
στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. 
του ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την 
Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, 
εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, 
είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσηµη δήλωση που 
γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
εγκατάστασης της επιχείρησης 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 



µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν 
υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται 
από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 
∆ήµου Καισαριανής στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο 
της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων 
των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς το 
Φ.Π.Α.  για το σύνολο των οµάδων ή για το σύνολο των ειδών κάθε 
οµάδας. 
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα 
ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι 
ποσοστό 5%. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
120 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.. 
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
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  συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν η κατά την υπογραφή της σύµβασης. 



γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που της εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται 
στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
 
Γ. Περιεχόµενο Εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
- Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
- Τον εκδότη. 
- Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται. 
- Τον αριθµό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
- Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση 
συµµετοχής). 
- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί 
τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 
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. 
- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α 
που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 



(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 
 
8.2 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 
8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, 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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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 Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 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 (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 
Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς . 
 
Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 
8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, 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 ενιαίου 
ποσοστού της έκπτωσης (σε ακέραιες µονάδες) που προσφέρουν από 
την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το 
αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης : = 0,6730 
Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,8910 
Ταναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη : = 1,1330 
Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής 
(όπως ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος 
θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,8910- (0,8310 x 0,12)= 0,784 
 
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 του συνηµµένου εντύπου οικονοµικής προσφοράς, 
σε µορφή pdf . 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο :ΤΙΜΕΣ 
 
Η τιµή που θα δοθεί για τα καύσιµα θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες στην εκάστοτε 
διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από το  Παρατηρητήριο Τιµών 



Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
για τον νοµό Αττικής, µέση λιανική τιµή πώλησης του είδους που θα 
προκύπτει µεταξύ της ανώτερης και κατώτερης λιανικής τιµής κατά την 
ηµέρα παράδοσης αυτού. 
Η τιµή που θα δοθεί για τα λιπαντικά θα αναφέρεται σε τιµή µονάδας 
ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις οµάδες 
και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών. 
 

• Επίσης µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της 
οµάδας 1 που αφορά τα καύσιµα (πετρέλαιο κίνησης – θέρµανσης – 
βενζίνες) ή µόνο για το σύνολο της οµάδας 2 που αφορά τα λιπαντικά  

• ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται µόνο για 
κάποιο είδος καυσίµου εντός της οµάδας 1 ή για µέρος µόνο των 
ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµου της οµάδας 1. 

• ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται µόνο για 
κάποιο είδος λιπαντικού της οµάδας 2  ή µέρος µόνο των ποσοτήτων 
των λιπαντικών της οµάδας 2. 

 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη 
διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10) ηµερών από την 
υποβολή των τιµολογίων στην υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται µε την 
υποβολή των τιµολογίων να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίηση 
τιµών του Παρατηρητηρίου τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το 
Νόµο κρατήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, 
σε δύο (2) νοµαρχιακές ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες καθώς και στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται δε σε εµφανές µέρος του ∆ήµου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007. 
Αντίγραφο της περίληψης θα σταλεί στο ΕΒΕΑ, τοπικούς συνδέσµους αν 
υπάρχουν & στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανάπτυξης & Τουρισµού Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆/νση Στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
Πλατεία Κάνιγγος. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kessariani.gr). Τα έξοδα 



δηµοσίευσης του διαγωνισµού (& τυχόν επαναληπτικών διαγωνισµών) θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆.Σ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προµηθευτή για χρονικό διάστηµα 
90  ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
εξήντα (60) ηµερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 
παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
που θα οριστεί από την διακήρυξη, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 
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. 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
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. 
• Οι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού 
αναρτούν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών στο σύστηµα. 
• 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. 
 
ΆΡΘΡΟ 15ο . ΚATAKΥΡΩΣΗ 
 
Ανάδοχος της προµήθειας αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει για 
την οµάδα 1, ο υποψήφιος προµηθευτής µε το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης %, σε ακέραιες µονάδες στην εκάστοτε διαµορφούµενη και 
πιστοποιούµενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης µέση λιανική τιµή πώλησης 
του είδους που θα προκύπτει µεταξύ της ανώτερης και κατώτερης λιανικής 
τιµής κατά τη µέρα παράδοσης εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι εντός 
των τεχνικών προδιαγραφών, και για την οµάδα 2 των λιπαντικών ο 
υποψήφιος προµηθευτής µε τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των λιπαντικών 
εφόσον τα προσφερόµενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, στον προµηθευτή που έγινε η 
κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση εντός προθεσµίας 
τριών (3) ηµερών, να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο η αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκοµίσει σε 
έντυπη µορφή ένα η περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον 
αµέσως επόµενο προµηθευτή. 
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκοµίσει ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
απαιτούνται, ο διαγωνισµός θεωρείται άγονος. 
Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
15.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 



Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση 
(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν 
προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου 
εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 
σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται 
στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
σε αυτόν. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν 
κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
ανακοίνωσης 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 την αρµόδια 
επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
 
15.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
15.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε 
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
15.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 
3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την 
έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία 
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, 
προσκοµίζοντας και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί 
του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του 
διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την 
υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 
 
α) τον ∆ήµο Καισαριανής 
β) Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 



 
Η σύµβαση καταρτίζεται από τους εκάστοτε φορείς και υπογράφεται 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους 
όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 
προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς 
και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 
συµβαλλόµενους. 
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
 
Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα 
υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους 
νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή 
της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
ΆΡΘΡΟ 18ο . ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ για όλο το οικονοµικό έτος 2016.  
 
ΆΡΘΡΟ 19ο . ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προµήθεια µέσα στα 
χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει (όταν απαιτηθεί) πετρέλαιο 
θέρµανσης και κίνησης που χρησιµοποιούνται για τα µηχανήµατα του δήµου, 
σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος ή το αντίστοιχο Ν.Π.∆.∆., αφού 
υπάρξει σχετική υπηρεσιακή εντολή. Το πετρέλαιο θέρµανσης & κίνησης θα 
παραδίδεται ανάλογα µε τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
υπηρεσιών εντός 24 ωρών από την ώρα παραγγελίας. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων & των λιπαντικών θα γίνεται 
τµηµατικά. 



Ο ∆ήµος ή το Ν.Π.∆.∆. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων των καυσίµων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, 
εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν µικρότερες κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης προµήθειας. 
 . Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της προµήθειας µπορεί να µειωθεί κατά 
την ανάθεση της παραγγελίας µέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αυτής, 
χωρίς καµία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζηµίωση για 
διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Επίσης το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της προµήθειας µπορεί να αυξηθεί 
µέχρι ποσοστού 20%. 
Η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται από το πρατήριο του προµηθευτή, 
τµηµατικά και κατά περίπτωση προσέλευσης κάθε αυτοκινήτου στο πρατήριο 
για το σκοπό αυτό µετά από τη σχετική υπηρεσιακή εντολή. 
Σε περίπτωση απεργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει 
κανονικά την υπηρεσία µε καύσιµα. 
Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων – παραλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παραδίδει   δείγµα για ανάλυση  στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του 
Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 
 
 
 
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   27/10/2015                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  26/10/2015 
                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. T.E 
 
     
 
            ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
        ∆Ε38 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

“ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016”  
 

 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισµός 133.650,50 €   
Φ.Π.Α.   30.739,62 € 

Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ) 164.390,12 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             ΕΤΟΥΣ 2016”  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου 
θέρµανσης, αµόλυβδης βενζίνης καθώς και λιπαντικών που απαιτούνται για 
την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου για το 2016 , την θέρµανση ∆ηµοτικών 
κτιρίων, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Νεκροταφείου Καισαριανής καθώς 
για την θέρµανση του  ΝΠ∆∆ «Λεωνίδα Μανωλίδη» και την λειτουργία της 
γεώτρησης του ∆ήµου σε ετήσια βάση. 
 
Τα καύσιµα θα είναι απαλλαγµένα από άλλες προσµίξεις όπως νερό ή φυτικά. 
 
Σε καµιά περίπτωση δεν θα υπάρχει ανάµιξη αµόλυβδης βενζίνης  µε απλή  
βενζίνη ή άλλα καύσιµα. 
 
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που 
ορίζονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους και τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστριών εταιρειών. 
 
Τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια ώστε 
να ελεγχθεί τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούνται οι απαιτούµενες 
προδιαγραφές. 
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των  164.390,12 €  
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
 
Ο προϋπολογισµός  της οµάδας των καυσίµων της µελέτης έγινε µε σύµφωνα 
µε το αριθµ. Πρωτ. 107177/20.10.2015 Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Επισκόπησης 
Τιµών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις µέσες τιµές λιανικής 
πώλησης για τον νοµό Αττικής  χωρίς ΦΠΑ της  16/10/2015.  
 
Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.   = 1.1330 ευρώ/λίτρο  (1.393 : 1.23 = 1.133) 
Πετρέλαιο Κίνησης            = 0.8910 ευρώ/λίτρο  (1.096 : 1.23 = 0.891)  
Πετρέλαιο Θέρµανσης         = 0.6730 ευρώ/λίτρο   (0.828 : 1.23 = 0.673)   
 
 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   21/10/2015                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  20/10/2015 
                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ     Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. T.E 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          ΕΤΟΥΣ 2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ         

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
ΟΜΑ∆Α 1.  ΚΑΥΣΙΜΑTMHMA  
A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

•  
Πετρέλαιο Κίνησης 
CPV09134100-8 

Litr. 1 0,891 

•  Βενζίνη Αµόλυβδη 
CPV09132100-4 

Litr. 1 1,133 

•  Πετρέλαιο Θέρµανσης 
CPV09135100-5 

Litr. 1 0,673 

 
 
ΟΜΑ∆Α 2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

• ΛΑ∆Ι SAE 10W-40(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  
CPV 24951000-5 

Litr. 1  8.00 

• ΛΑ∆Ι 10W-40 (ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 24951000-5 

Litr. 1  6.00 

• ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68 
CPV 24951000-5 

Litr. 1 2.70 

• ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ (ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΗΣ) 
CPV 24951000-5 

Litr. 1  4.50 

• ATF –TYPE A 
ΛΑ∆Ι ΤΙΜΟΝΙΟΥ – ΣΑΣΜΑΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
CPV 24951000-5 

Litr. 1  4.50 

• ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 
CPV 24951000-5 

   ΤΕΜΑΧΙΟ 1  3.00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         ΕΤΟΥΣ (2016) 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
                  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 
 
 
ΟΜΑ∆Α 1.  ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1. Πετρέλαιο Κίνησης 
CPV09134100-8 

Litr. 110.000 0,891   98.010,00 

2. Βενζίνη Αµόλυβδη 
CPV09132100-4 

Litr. 12.000 1,133   13.596,00 

4. Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 
CPV09135100-5 

Litr. 24.000 0,673   16.152,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  127.758,00 
Φ.Π.Α. 23%    29.384,34 
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 157.142,3

4 
 
ΟΜΑ∆Α 2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ
Α∆Α 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 ΛΑ∆Ι SAE 10W-40(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  
CPV 24951000-5 

Litr. 475 8,00 3.800,00 

2 ΛΑ∆Ι 10W-40 (ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 24951000-5 

Litr. 60 6,00    360,00 

3 ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68 
CPV 24951000-5 

Litr. 200 2,70    540,00 

4 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ (ΥΨΗΛ.  
ΠΙΕΣΗΣ) CPV 24951000-5 

Litr. 135 4,50     607,50 

5 ATF –TYPE A 
ΛΑ∆Ι ΤΙΜΟΝΙΟΥ – ΣΑΣΜΑΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
CPV 24951000-5 

Litr. 120 4,50     540,00 

6 ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 
CPV 24951000-5 

  ΤΕΜΑΧΙΟ
 

15  3,00       45,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5.892,50 
Φ.Π.Α. 23% 1.355,28 
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7.247,78 

 
 
 



 
 
Προϋπολογισµός: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2                 128.939,50 € 
Φ.Π.Α.                  29.656,09 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                158.595,59 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

 (Για το ΝΠ∆∆ “ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ”)  
 

ΟΜΑ∆Α 1. ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1. Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 
CPV09135100-5 

Litr. 7.000 0,673   4.711,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4.711,00 
Φ.Π.Α. 23% 1.083,53 
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5.794,53 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΕΤΟΥΣ  2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ        
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     
 

              
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΟΜΑ∆Α 1. ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
Όλα τα παραπάνω είδη υγρών καυσίµων θα συµφωνούν και θα πληρούν 
απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων και θα 
ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:  
(τα σχετικά ΦΕΚ που προσδιορίζουν τις παρακάτω προδιαγραφές και όποιες 
νεότερες τροποποιήσεις τους σύµφωνα πάντοτε µε τις κρατικές 
Προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων: 
Πετρέλαιο Κίνησης ΦΕΚ 1490/Β/9-10-2006 
Πετρέλαιο Θέρµανσης: ΦΕΚ 1531/Β/16-10-2003 
Βενζίνη Αµόλυβδη: ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001 
 
Βενζίνη Αµόλυβδη 95 RON 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m³) 720-775 
Αριθµός Οκτανίου RON, Ελάχιστος 95 
Αριθµός Οκτανίου ΜON, Ελάχιστος 85 
Θείο (mgr/kgr), Μέγιστο 50 
Μόλυβδος (gr/lt), Μέγιστο 0,005 
∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος, (3hrs, 50°C) Κλάση 1 
Αντοχή στην οξείδωση (Λεπτά), Ελάχιστο 360 
Απόσταγµα στους 150°C (% ν/ν), Ελάχιστο 75 
Τελικό σηµείο απόσταξης (°C), Μέγιστο 210 
Χρώµα Φυσικό 
Ολικό οξυγόνο (% m/m), Μέγιστο 2,7 
Ολεφίνες (% ν/ν), Μέγιστο 18,0 
Αρωµατικές ενώσεις (% ν/ν), Μέγιστο 35,0 
26 
Βενζόλιο (% ν/ν), Μέγιστο 1,0 
 
Πετρέλαιο Κίνησης 
Τεχνικές Προδιαγραφές 



Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m3), Μέγιστο 845 
Θείο (mgr/kgr) Μέγιστο 50 
Σηµείο ανάφλεξης (°C) Ελάχιστο 55 
Χρώµα Φυσικό 
Νερό (% mgr/kgr) Μέγιστο 200 
Αιωρούµενα σωµατίδια (mgr/kgr) 24 
Ανθρακούχο Υπόλειµµα, σε υπόλειµµα απόσταξης 10% (% m/m) 
Μέγιστο 0,3 
Τέφρα (% m/m) Μέγιστο 0.01 
∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος (3hrs, 50°C) Κλάση 1 
Αντοχή στην οξείδωση (gr/m³) Μέγιστο 25 
Σηµείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (°C) : 
» από 01/04 έως 30/09, ελάχιστο +5 
» από 01/10 έως 31/03, µέγιστο -5 
 
 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Πυκνότητα στους 15°C (kgr/m3), Μέγιστο 830-860 
Θείο (mgr/kgr) Μέγιστη τιµή 2000 (0,2% 
m/m) 
Σηµείο ανάφλεξης (°C) Ελάχιστο 55 
Χρώµα Κόκκινο 
Νερό και υπόστηµα (% v/v) Μέγιστη τιµή 0.1 
Ανθρακούχο Υπόλειµµα, σε υπόλειµµα απόσταξης 10% (% 
m/m) Μέγιστη τιµή 0,30 
Τέφρα (% m/m) Μέγιστη τιµή 0.02 
∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος (3hrs, 50°C) Κλάση 3 
Σηµείο Ροής (°C) : 
» από 01/04 έως 30/09, Μέγιστο 0 
» από 01/10 έως 31/03, Μέγιστο -9 
Σηµείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (°C) : 
» από 01/10 έως 15/03, Μέγιστο -5  27 
 

 
ΟΜΑ∆Α 2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 
Εκτός από τη προµήθεια καυσίµων η οποία θα εκτελεσθεί όπως ως άνω 
περιγράψαµε, µε την παρούσα θα πραγµατοποιήσουµε και την προµήθεια 
λιπαντικών για τα οχήµατα του ∆ήµου τα οποία περιγράφονται ως εξής: 
 
1. ΛΑ∆Ι SAE 10W-40 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. 
Συνθετικό λιπαντικό υψηλών απαιτήσεων  σχεδιασµένο για λίπανση 
πετρελαιοκινητήρων  µε χαρακτηριστικά : ACEA E6/E7/E9 API CI-4 ( σε δοχείο 
των 20 έως 30 λίτρων) 
 
2. ΛΑ∆Ι SAE 10W-40 (ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. 
Ηµισυνθετικό λάδι  µε χαρακτηριστικά: API SL/CF, ACEA A3/B3/  
( σε δοχείο του 1 λίτρου) 
 



3. ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΛΟΥ Μ68 
Νέας τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά απαλλαγµένα ψευδαργύρου και 
χλωρίου για υδραυλικά συστήµατα που λειτουργούν σε πολύ δυσµενείς 
συνθήκες, 
µε χαρακτηριστικά: DIN 51524 PART 2 HLP , AFNOR NFE 48-603 HM ( σε δοχείο 
των 20 έως 25 λίτρων). 
 
4. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ (υψηλής πίεσης) 
NLGI 3 µε αντιοξειδωτικό αντιδιαβρωτικό µε υψηλής πίεσης πρόσθετα (σε 
δοχειο των 10 έως 15 λίτρων). 
 
5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ATF – TYPE – A 
Υψηλότατης βαθµίδας ιξώδους λιπαντικό, για αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων µε 
χαρακτηριστικά :  2F – TE – ML – 02F/03D/04D/14A/17C, CATERRPILLA R TO-2 
MAN 339 (σε δοχείο των 20 έως 25 λίτρων) 
  
6. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ ΣΠΡΕΪ (των 350 ml) 
Σταµατάει τα τριξίµατα. 
Αποµακρύνει την υγρασία. 
Καθαρίζει και προστατεύει. 
Χαλαρώνει σκουριασµένα µέρη 
Ελευθερώνει µπλοκαρισµένους µηχανισµούς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         ΕΤΟΥΣ 2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Αντικείµενο Συγγραφής 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια καυσίµων και  
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ∆ήµου, και 
πετρελαίου θέρµανσης για τις κτιριακές ανάγκες, για το έτος 2016. 



 
Άρθρο 2 
Συµβατικά Στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η ∆ιακήρυξη 
• Η µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
• Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
• Η προσφορά του αναδόχου  

 
Άρθρο 3 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 4 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του  
συµβατικού ποσού της προµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Παρέχεται δε µε 
εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων Ε.Ε. 
και έχουν την υποχρέωση προς τούτο να παρέχουν µεταφρασµένη (επίσηµα) 
την εγγυητική επιστολή στην Ελληνική γλώσσα καθώς και µε έντοκα 
γραµµάτια ∆ηµοσίου. 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 
υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα εντός (10) δέκα ηµερών 
από την σχετική πρόσκληση, για υπογραφή σύµβασης, καταθέτοντας την 
προβλεπόµενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 
Άρθρο 5 
Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται σε χώρο του ∆ήµου Καισαριανής ή του 
ΝΠ∆∆, µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. Ειδικά για τις βενζίνες η 
παράδοση θα γίνεται σε συµβεβληµένο πρατήριο. 
Τα καύσιµα, θα πληρούν τις Κρατικές προδιαγραφές (βαθµός οκτανίων 
κ.λ.π.). Σε περίπτωση απεργιών θα πρέπει ο προµηθευτής να συνεχίσει να 
τροφοδοτεί το ∆ήµο χωρίς διακοπή. 
 
Άρθρο 6 
Προθεσµία παράδοσης 
Σαν προθεσµία παράδοσης ορίζεται όλη η χρονική διάρκεια του 2016, εφ’ όσον 
βέβαια υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση από το ∆ήµο. Σε περίπτωση που δεν 
ζητηθεί ολόκληρη η ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού στο 
παραπάνω διάστηµα (2016), ο προµηθευτής απαλλάσσεται των δεσµεύσεων 
της προµήθειας. 
 
Άρθρο 7 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποστέλλει δείγµατα για έλεγχο ποιότητας στο 
Χηµείο του Κράτους ή άλλα εγκεκριµένα ιδρύµατα. 
Σε περίπτωση που τα καύσιµα δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί, ο ∆ήµος επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του απέναντι στον 
προµηθευτή, µηδέ της έκπτωσης αποκλειόµενης. 
 



Άρθρο 8 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το 
Νόµο κρατήσεις. 
 
Άρθρο 9 
Θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη 
διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10) ηµερών από την 
υποβολή των τιµολογίων στην υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται µε την 
υποβολή των τιµολογίων να επισυνάπτει τα ηµερήσια δελτία πιστοποίηση 
τιµών του Παρατηρητηρίου τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 
 
Άρθρο 10 
Με την προσφορά η τιµή του υλικού όπως περιγράφεται στην διακήρυξη. 
 
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   21/10/2015                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  20/10/2015 
                 Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. T.E 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         ΕΤΟΥΣ (2016) 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
TMHMA 1. Για τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 
 

A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ  

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Πετρέλαιο Κίνησης 
CPV09134100-8 

Litr. 95.000   

2. Πετρέλαιο Κίνησης 
CPV09134100-8 
(γεώτρηση) 

Litr. 15.000   

3. Βενζίνη Αµόλυβδη 
CPV09132100-4 

Litr. 12.000     



4. Πετρέλαιο Θέρµανσης 
CPV09135100-5 

Litr. 17.000       

ΣΥΝΟΛΟ   
Φ.Π.Α. 23%     
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1)  

 
 
TMHMA 2. Για τα Νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα του ∆ήµου. 
 

A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ  

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ         ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 
CPV09135100-5 

Litr. 7.000     

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α. 23%  
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2)  

 
 
 
TMHMA 3. Για τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
A/A  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 ΛΑ∆Ι SAE 10W-40(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  
CPV 24951000-5 

Litr. 475   

2 ΛΑ∆Ι 10W-40 (ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 24951000-5 

Litr. 60   

3 ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68 
CPV 24951000-5 

Litr. 200   

4 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ (ΥΨΗΛ.  
ΠΙΕΣΗΣ) CPV 24951000-5 

Litr. 135   

5 ATF –TYPE A 
ΛΑ∆Ι ΤΙΜΟΝΙΟΥ – ΣΑΣΜΑΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
CPV 24951000-5 

Litr. 120   

6 ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 
CPV 24951000-5 

  ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

15    

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α. 23%  
ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3)  

 
                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 



Ο Πρόεδρος πρότεινε  να ληφθεί σχετική  απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 
Επιτροπή. 
                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                           Μετά από διαλογική συζήτηση 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την κατάρτιση  των όρων διακήρυξης, την έγκριση µελέτης, τις  τεχνικές 
προδιαγραφές µελέτης & την έγκριση σχετικής πίστωσης για την προµήθεια 
«Καυσίµων & λιπαντικών 2016». 
  
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                     1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                     2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                     3.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
                                                                     4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                     5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                                                      
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                                                                  
Καισαριανή   2/11/2015 

                                                  Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                   Της υπηρεσίας 

 
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                                

 
 
 
 
 


