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Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
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Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                35Η Συνεδρίαση /03-11-2016 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 159/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης µελέτης τεχνικών προδιαγραφών για την 
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , διάρκειας ενός έτους από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης ,  για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του 
Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» βάσει του Ν.4412/2016. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 35ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η  του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα. 14.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 11722/26-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  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  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
3. Βασιλάκη Αικατερίνη 
4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης   
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τις µε αριθ. πρωτ. 11771/27.10.2016 και 
11917/1.11.2016 εισηγήσεις   του  διευθυντή περιβάλλοντος κ. Καρούση Ιωάννη  του 
∆ήµου  οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης 
Τ.Κ.:16122 
Τηλ: 210 7243100 & 2107293391-3 
Fax: 210 7236643 
E-mail: dksynerg@otenet.gr 
Πληροφορίες: Τσαλκιτζής Γεώργιος 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
***** 

Θέµα: Έγκριση όρων διακήρυξης, µελέτης, τεχνικών προδιαγραφών για την 
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών, διάρκειας ενός έτους από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», βάσει του 
Ν.4412/2016. 

 

Ισχύουσες διατάξεις και σχετικές αποφάσεις 
Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης γενικών υπηρεσιών 
διέπεται από τις διατάξεις: 
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό 
∆ηµόσιο Έγγραφο». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

καθώς επίσης και τα κάτωθι: 
• Τη µε αριθµό Πρωτ. 11771/ 27.10.2016 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καισαριανής για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής 
και του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  01/11/2016 
Αριθµ. Πρωτ.: 11917 
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Τεύχη διαγωνισµού - Συµβατικά στοιχεία. 
1. Τα τεύχη του διαγωνισµού ή έγγραφα της σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

• Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 
• Η Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης. 
• Το τιµολόγιο της µελέτης. 
• Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
• Ο Προϋπολογισµός της µελέτης. 
• Η Τεχνική Περιγραφή. 
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 
2. Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, µε σειρά ισχύος είναι: 

• Η Σύµβαση. 
• Η διακήρυξη. 
• Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. 
• Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
• Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
• Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
• Προϋπολογισµός της µελέτης. 
• Τεχνική περιγραφή. 
 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
1. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.qov.gr του συστήµατος, µε ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είκοσι 
δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., 
σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 120 και 121(παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Καισαριανής (www.kessariani.gr). 

2. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών  θα είναι τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας & ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστηµα. 

3. 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 αρθ. 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.)». 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα/ερωτήµατα υποβάλλονται αποκλειστικά 
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται 
προς το ∆ήµο Καισαριανής. Ο ∆ήµος Καισαριανής δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν 
υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά 
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί 
όρων διακήρυξης. 
1. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή 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 
1317Β/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

2. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόµη, σε 
ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής, στον δικτυακό τόπο: 
http://www.kessariani.gr 

3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδροµική 
διεύθυνση: ∆ήµος Καισαριανής Βρυούλων 125 & Κλαζοµενών, Καισαριανή, Τ.Κ. 161 22, Τµήµα 
Λογιστηρίου, Τηλέφωνο: 213 2010756, Fax: 210 7292621, τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης. 

4. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των εγγράφων 
του διαγωνισµού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα πρέπει να 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

5. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 
τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. Τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το 
περιεχόµενο της διακήρυξης µπορούν να υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
εκτός της ανωτέρω ηµεροµηνίας, ως εκπρόθεσµα δεν εξετάζονται. 

6. Ο ∆ήµος Καισαριανής επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος και αναρτά το σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού, µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε µορφή 
αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

7. Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές 
διευκρινίσεις του ∆ήµου Καισαριανής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων θα αναρτώνται 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

8. Οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ µέρους 
των υπαλλήλων του ∆ήµου Καισαριανής. 

9. Ο ∆ήµος Καισαριανής µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, 
προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 

10. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν λαµβάνονται υπόψη για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν χορηγείται παράταση της προθεσµίας παραλαβής των 
προσφορών. 
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∆ικαίωµα συµµετοχής. 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

2. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (υποψήφιοι πάροχοι) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο 
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
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 (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

• 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. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών. 
1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το άρθρο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής¨» του παρόντος, 
δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984. 

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη τεχνικά στοιχεία των 
προσφερόµενων), µπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να 
συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσηµες 
µεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, 
καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο 
πρόσωπα. 
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∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
1. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ανοικτό διαγωνισµό υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την 
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά σε 
µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και της αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 
(ΦΕΚ 2677 Β') Υπουργικής Απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
α) Εγγύηση συµµετοχής, στο διαγωνισµό σε χρηµατικό ποσό αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, 
που ανέρχεται στο 1% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
ii. δωροδοκία, 
iii. απάτη, 
iv. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
v. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
vi. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
vii. για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών 
(Α.Ε.). 

 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που 
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις 
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές. 
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στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
σχετικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων ότι: 

i. διαθέτει άδεια εµπορίας σε ισχύ υγρών καυσίµων από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία (για τους συµµετέχοντες στην ΟΜΑ∆Α1). 

ii. διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια υπηρεσία 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (για τους συµµετέχοντες στην ΟΜΑ∆Α2). 
Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό υποψήφιων προµηθευτών οι οποίοι διαθέτουν 
συνεργαζόµενο ή δάνειο Πρατήριο εντός των οριζόµενων αποστάσεων (5km από το 
αµαξοστάσιο του ∆ήµου Καισαριανής), υποχρεούνται να το δηλώσουν µε την προσφορά τους 
και να καταθέσουν, εκτός των ιδίων, και την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας του συνεργαζόµενου 
ή δάνειου Πρατηρίου. Επίσης πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της 
συνεργασίας από το δεύτερο πρατηριούχο και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη 
σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των 
καυσίµων.  
Κατά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούνται να καταθέσουν σύµβαση της µεταξύ τους 
συνεργασίας. 

iii. θα δηλώνεται η διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίµων καθώς και ότι αυτό δεν βρίσκεται 
σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων από το χώρο του αµαξοστασίου του 
∆ήµου Καισαριανής (Τέρµα Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως) (για τους συµµετέχοντες στην 
ΟΜΑ∆Α2). 

iv. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 11771/27.10.2016 µελέτης που συνέταξε η ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

θ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η 
ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
iv. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή της Επαγγελµατικής Οργάνωσης, ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες από 
την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

 

Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική 
κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους 
το νοµικό πρόσωπο 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. Τα 
φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε 
πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή 
στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 
αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα 
υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα 
αντιστοιχίζει. 
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2. Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν 
υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως 
στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική 
µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται 
χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα 
έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα 
µέλη εξετάζεται από το ∆ήµο Καισαριανής, που θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ∆ήµος Καισαριανής 
αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης 
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που 
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής. 

 
3. ∆ιευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία 
ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί 
ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 
επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

iii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και 
εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις 
σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

Εγγυήσεις. 
1. Εγγύηση συµµετοχής. 
α) Κατά τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 
οφείλουν µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής ένα τοις εκατό (1%) επί 
του προϋπολογισµού της κάθε οµάδας που συµµετέχει, προ Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού χιλίων 
τριάντα πέντε ευρώ (1035€) για συµµετοχή στην ΟΜΑ∆Α 1, εκατόν τριάντα οχτώ ευρώ 
(138€) για συµµετοχή στην ΟΜΑ∆Α 2, τριάντα οχτώ ευρώ  (38€) για συµµετοχή στην 
ΟΜΑ∆Α 3. 

 β) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης: 
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β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης και 

β2) ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

γ)  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς 
που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά ένα µήνα (τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες). ∆ηλαδή να έχει 
ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
λήγει, ο ∆ήµος Καισαριανής µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

δ)  Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν 
προσκοµίσει έγκαιρα τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύµβασης.  

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 
ένωση. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη.  

ζ)   Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισµού σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

β)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά 
τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/1997 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. Αν 
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συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
1. την ηµεροµηνία έκδοσης,  
2. τον εκδότη, 
3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
4. τον αριθµό της εγγύησης, 
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
6. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  

7. τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
9. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του ∆ήµου 
Καισαριανής και 

11. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο 
της σχετικής σύµβασης. 

 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: 
1. ∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
∆ήµος Καισαριανής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 
 

Ο ∆ήµος Καισαριανής επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών. 
1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 της αριθµ. 
Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε: 
• να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις οµάδες και για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα όλων των ειδών, είτε 
• να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο µίας ή περισσότερων ΟΜΑ∆ΩΝ που 

περιγράφονται στη Μελέτη που συνοδεύει τη ∆ιακήρυξη της παρούσας προµήθειας. 

∆ε θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα της συνολικής 
προµήθειας κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ ή για ένα µόνο είδος καυσίµου της ΟΜΑ∆ΑΣ 1. 

3. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
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α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

4. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: 
α)Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του παρόντος. 
β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων υλικών και υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

5. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

6. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος πάροχος οφείλει να υποβάλλει µε τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών 
διασφαλίσεων που περιλαµβάνονται στα τεύχη της σχετικής µελέτης του ∆ήµου Καισαριανής, 
συµπεριλαµβανοµένου και του παραρτήµατος αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

7. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου .pdf. Σε περίπτωση µη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν λαµβάνεται υπόψη η προσφορά και 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Καισαριανής, πλην των Φ.Ε.Κ., µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα 
άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στο Καισαριανής 
εντός της ανωτέρω προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή 
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, η εγγυητική συµµετοχής, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία 
ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
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προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή 
αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για µία ή και περισσότερες 
οµάδες σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Όλες οι τιµές στην 
προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισµός προσφοράς, συµπληρώνονται ολογράφως 
επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στην προσφορά δεν λαµβάνεται 
υπόψη.3 
Για τη διαµόρφωση της Οικονοµικής Προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
• τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς (για τις Οµάδες 1 και 3), σύµφωνα µε τις επίσηµες 

προδιαγραφές. 
• τις δαπάνες συµµετοχής στο διαγωνισµό και τις δηµοσιεύσεις της διακήρυξης, 
• τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

11. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

12. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, 
στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 
συµπληρώνοντας τον αντίστοιχο Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. Η Οικονοµική Προσφορά 
συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονοµική 
προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, 
ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

13. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

14. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 
η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 
προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

15. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την 
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 
εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή 
µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Επισηµαίνεται ότι σε 
υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από το ∆ήµο Καισαριανής 
δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 
πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε παρόµοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των 
στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την 
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κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστηµα. 

17. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης. 

18. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στο ∆ήµο Καισαριανής αποκλειστικά σε έντυπη 
µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) 
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

19. Απαιτούµενα από την διακήρυξη για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, τα οποία 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ∆ήµο Καισαριανής µετά την καθορισµένη προθεσµία, 
θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που 
υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 
συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα 
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των (υπο)φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 
συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία 
των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό 
τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύµβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

21. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, ενδεχόµενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 
έννοµα συµφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή 
εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σηµαίνει µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 

∆ιευκρινίσεις επί της προσκόµισης δικαιολογητικών του ∆ιαγωνισµού. 
1 Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 
«Τρόπος Υποβολής και σύνταξης Προσφορών» να προσκοµισθούν στο ∆ήµο Καισαριανής, εντός 
τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς ως 
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απαράδεκτης, θα προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

2. Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, 
θα υποβληθούν στο ∆ήµο Καισαριανής µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου 
έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
β) ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.  
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, 

ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

� Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆ήµος Καισαριανής 

� ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ......... / ............. (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η απόφαση 
έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισµα αναφοράς της 
διακήρυξης). 

� Για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών, 
διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης, για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» -  ΟΜΑ∆Α ΕΙ∆ΩΝ  

� Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 
� Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυµία, 
• διεύθυνση, 
• αριθµός τηλεφώνου, 
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ  

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 



Χρόνος ισχύος των προφορών. 
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για 
χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3.  Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί µέσω του Συστήµατος, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από το ∆ήµο Καισαριανής πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο 
χρονικό διάστηµα. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο ∆ήµος Καισαριανής 
απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες µέσω του Συστήµατος, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 
οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την 
τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στο ∆ήµο 
Καισαριανής εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους 
διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το 
παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν ο ∆ήµος Καισαριανής 
κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η ανακοίνωση 
της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, τον δεσµεύει, όµως, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της, 
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, 
• κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Εναλλακτικές προσφορές. 
∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε µέρος 
της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς προµήθεια ειδών. 

Εχεµύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα. 

1. Ο ∆ήµος Καισαριανής δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονοµικών φορέων, τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών 
απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

3. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

4. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα 
µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του 
διατάγµατος αυτού, κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει 
γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, 
γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των 
ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε υπόθεσή του, η οποία 
εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωµα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το 
έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις. 
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται: 
α) µε µελέτη του εγγράφου στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Καισαριανής ή 
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β) µε χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική 
δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 
Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ή 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

6. Εντός είκοσι (20) ηµερών η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα 
ζητούµενα έγγραφα ή αιτιολογηµένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 

Ενστάσεις (Προδικαστικές προσφυγές) προ της υπογραφής της σύµβασης. 
1. Ενστάσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, 
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

2. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της 
νοµιµότητας διενέργειάς του (άρθρο 127 Ν.4412/2016 - ως προς τη διαδικασία), ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Καισαριανής, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν την 
υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα η πρόβλεψη της σύστασης της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Άρθρο 347). 

 

Προσφερόµενη τιµή. 
1. Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιµή χωρίς 
Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά ανά οµάδα. 
Η τιµή που θα δοθεί για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1 (Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης) και 2  (Βενζίνη) 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 Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (Γενική ∆/νση Προστασίας 
Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς - ∆/νση Πολιτικής & Ενηµέρωσης Καταναλωτή - Τµήµα 
Παρατηρητηρίων Τιµών & Τιµοληψιών) για το Νοµό Αττικής, µέση λιανική τιµή πώλησης του 
είδους κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και 
αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

3. Η τιµή που θα δοθεί για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά) θα αναφέρεται σε τιµή µονάδας ευρώ και 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.  

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το 
σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Ε.∆.∆.), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται 
από το ∆ήµο Καισαριανής. 

3. 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 
λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Αξιολόγηση προσφορών-∆ικαιολογητικά κατακύρωσης. 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016), όπως 
ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. 

2. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην 
ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 
στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου Καισαριανής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση 
για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους σφραγισµένους φακέλους µε τα τυχόν 
επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο 
δήµο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής 
Προσφοράς». Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται. 

4. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται 
από τα µέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους 
συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους, καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη 
συµφωνία αυτών µε τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από 
το ∆ήµο Καισαριανής, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα ηλεκτρονικά, µέσω της παρεχόµενης από το 
σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή 
συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες 
- οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες 
διευκρινίσεις - συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 

6. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή ελέγχει τους φακέλους 
τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται µε βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί σε έλεγχο και 
αξιολόγηση του περιεχοµένου των τεχνικών προσφορών, προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν 
τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς την 
Οικονοµική Επιτροπή για την έκδοση της σχετικής Απόφασης. Τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
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7. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήµατος µε την ένδειξη «Εµπιστευτικό». Σε 
αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί 
συµµετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία του 
απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου, όπως 
αναλύεται στο άρθρο «Εχεµύθεια και πρόσβαση στα έγγραφα» της παρούσας. 

8. Με το πρακτικό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των 
όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και 
το πρακτικό αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες. 

9. Η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, γίνεται από την 
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά προς την Οικονοµική Επιτροπή για λήψη 
της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή µη της ένστασης. 

10. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής εγκρίνει τα πρακτικά κάθε διακριτού σταδίου του 
διαγωνισµού, αλλά και κάθε εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. Οι 
πράξεις της Οικονοµικής Επιτροπής είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και 
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας του Συστήµατος και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή 
προδικαστικών προσφυγών. 

11. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, το αρµόδιο όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  Καισαριανής. 

12. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά), κατά το 
ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε 
χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η 
αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονοµικής 
Προσφοράς και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. 
Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που 
παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φυσικών 
φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών. 

13. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συµµόρφωση των οικονοµικών προσφορών µε τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται: 
• Για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης) και ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη), µε βάση το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους σύµφωνα µε το δελτίο 
επισκόπησης τιµών καυσίµων του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (Γενική ∆/νση Προστασίας Καταναλωτή & 
Εποπτείας της Αγοράς - ∆/νση Πολιτικής & Ενηµέρωσης Καταναλωτή - Τµήµα 
Παρατηρητηρίων Τιµών & Τιµοληψιών) για το Νοµό Αττικής, κατά την ηµέρα παράδοσης 
αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 
5%. 

• Για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά), µε βάση τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των 
ειδών συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

14. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό 
για την αξιολόγηση της οικονοµικής; Προσφοράς και εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή, που 
εγκρίνει το πρακτικό και ανακηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο-ους της σύµβασης προµήθειας.  

15. ο ∆ήµος Καισαριανής ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών: 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 



19 
 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

• 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. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για 
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία 
να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται 
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

• Όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία για την απόδειξη συνδροµής των 
κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» των 
παρόντων όρων. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 

του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 
Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), 
στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην 

Επιτροπή αξιολόγησης. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Καισαριανής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
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προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Η υποβολή των επικαιροποιηµένων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr.  Επίσης, προσκοµίζονται σε φυσική 
µορφή µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Καισαριανής. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς την Οικονοµική Επιτροπή για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 
13. Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού. Η απόφαση 

αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση 
(µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

14. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

15. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

16. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η σχετική 
απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση 
για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και 
η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή 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 (αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της 
περίπτωσης (β) της παρ.2του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική 
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής. 
β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης. 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 
της σύµβασης. Ο ∆ήµος Καισαριανής κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος Καισαριανής δεν 
την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης 
και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
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α) παρέλθει άπραχτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, δηλαδή αυτά που µε υπεύθυνη 
δήλωση δεσµεύθηκε να προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο προµηθευτής 
προσκαλείται, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε ξεχωριστό φορέα ήτοι 
Α) τον ∆ήµο Καισαριανής 
Β) το Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆ήµου Καισαριανής από το ∆ήµαρχο και για το Ν.Π.∆.∆. 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου.. 

4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Καισαριανής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

5. Κατά τη φάση κατακύρωσης δύναται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία οψιγενούς µεταβολής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 
 

Σύµβαση. 
1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και 
την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο Καισαριανής, καθώς και τις τυχούσες 
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν µπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

2. Το αντικείµενο της σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύµβαση 
τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 

4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
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Παρακολούθηση της σύµβασης. 
1. Η παρακολούθηση και η παραλαβή της προµήθειας θα εκτελεσθεί από την αρµόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, υπ’ αριθ. 207/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Καισαριανής και σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. Η 
παραπάνω υπηρεσία εισηγείται προς το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, για όλα τα ζητήµατα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας 
της σύµβασης. 

2. Το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µπορεί, µε απόφασή του να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, µπορεί να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι του ∆ήµου, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και 
ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη, ο 
∆ήµος Καισαριανής µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

Υποχρεώσεις του αναδόχου. 
1. Για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης). 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούµενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης και 
θέρµανσης, σε χώρο ή χώρους, εντός των ορίων του ∆ήµου Καισαριανής που θα υποδείξουν οι 
αρµόδιοι υπάλληλοι του ∆ήµου ή του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης».  

2. Τα έξοδα µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
3. Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός 48 ωρών από την ώρα παραγγελίας, κατόπιν 

τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής ή το αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα του ΝΠ.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιµετωπίζει πρόβληµα στην εµπρόθεσµη παράδοση των 
καυσίµων, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν, τις αρµόδιες 
υπηρεσίες. 

5. Η αδυναµία εξυπηρέτησης-παράδοσης καυσίµων δεν µπορεί να ξεπερνάει τις τρεις φορές το 
µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά µήνα, ο ∆ήµος δύναται 
να προβεί στην επιβολή των προβλεπόµενων από το Νόµο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

6. Το ωράριο ανεφοδιασµού-παράδοσης καυσίµων κατά κανόνα γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες κατά προτίµηση από τις 07:00-14:00. 

7. Ο ∆ήµος ή το Ν.Π.∆.∆. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των 
καυσίµων που αναφέρονται στον προϋπολογισµό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες του 
αποδειχθούν µικρότερες κατά την εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας.  

8. Σε περίπτωση απεργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει κανονικά την 
υπηρεσία µε καύσιµα.  

9. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων – παραλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει δείγµα 
για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους 

2. Για την ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη). 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει πάντοτε και έγκαιρα τις απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου. Το ίδιο θα ισχύει σε 
περίπτωση απεργιών.  

2. Η παραλαβή θα γίνεται στο πρατήριο του προµηθευτή κατόπιν δελτίου εντολής καυσίµων ανά 
όχηµα το οποίο εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καισαριανής. 

3. Για λόγους εξοικονόµησης χρόνου και κόστους, ο θα πρέπει η έδρα του αναδόχου να βρίσκεται 
σε µια ακτίνα το ανώτερο 5 km από το χώρο του αµαξοστασίου του ∆ήµου Καισαριανής (Τέρµα 
Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως). 

4. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει στον έλεγχο της ποιότητας των παραδοθέντων 
καυσίµων µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Το κόστος των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

3. Για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά). 
1. Η προµήθεια µπορεί να γίνει είτε τµηµατικά είτε καθ’ όλον. Η αποστολή αυτής θα γίνεται σε χώρο 
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που θα υποδεικνύει η υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ 
ή e-mail από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και εντός δέκα εργασίµων (10) ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραγγελίας. 

2. Τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 

Βλάβες σε οχήµατα, που αποδεδειγµένα οφείλονται στη µη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των 
καυσίµων και λιπαντικών, βαραίνουν τον υπαίτιο ανάδοχο µε το κόστος της αποκατάστασης τους. 

Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόµενα στο έντυπο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Τρόπος Πληρωµής. 
Οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής, 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. 
Με την υποβολή των τιµολογίων, ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης 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 και ειδικότερα 
την κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΥΣΗ (απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών 5143/5.12.2014). 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 

1. Ο ∆ήµος Καισαριανής υποχρεούται να δηµοσιεύσεις την διακήρυξη και τις αποφάσεις ανάθεσης που θα 
προκύψουν, στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 66 παρ.1 Ν.4412/16). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 

δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Καισαριανής και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου :Σφάλµα! Η 
αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.  

3. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµαρχιακού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, σε 
δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές, καθώς και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το «τεύχος 
διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

4. Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 120 και 121(παρ. 
1α) του Ν. 4412/2016. 

5. Τον ανάδοχο - αναδόχους της προµήθειας βαραίνει η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, 
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησης παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό. 

 
 
 
Για ότι δεν προβλέφθηκε στους παραπάνω όρους και τα συνοδευτικά έντυπα αυτών, ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Εθνικής Αντίστασης 
Τ.Κ.:16122 
Τηλ: 210 7243100 & 2107293391-3 
Fax: 210 7236643 
E-mail: dksynerg@otenet.gr 
Πληροφορίες: Τσαλκιτζής Γεώργιος 
 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ  

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 121.034,90€ 

Φ.Π.Α. 24% 29.048,38€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) 150.083,28€ 
 
 
Περιλαµβάνονται: 

1. Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης. 
2. Τιµολόγιο µελέτης. 
3. Τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Αναλυτικός προϋπολογισµός µελέτης για την προµήθεια καυσίµων-
λιπαντικών, για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής. 

5. Αναλυτικός προϋπολογισµός µελέτης για την προµήθεια καυσίµων, για τις 
ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

6. Συνολικός προϋπολογισµός µελέτης για την προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών, 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας 
Μανωλίδης». 

7. Τεχνική περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   27/10/2016  
Αριθ. Πρωτ.:   11771                   

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Προς: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Κοινοποίηση 
Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καισαριανής 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείµενο της Προµήθειας. 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου 
θέρµανσης, αµόλυβδης βενζίνης καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων του 
∆ήµου Καισαριανής, θέρµανσης των ∆ηµοτικών κτιρίων συµπεριλαµβανοµένων των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής καθώς και τις ανάγκες θέρµανσης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 
Άρθρο 2. Συµβατικά στοιχεία. 
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η ∆ιακήρυξη. 

• Η εγκεκριµένη µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος (που περιλαµβάνει τη συγγραφή 
υποχρεώσεων, το τιµολόγιο µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισµό της 
προµήθειας και την τεχνική περιγραφή). 

• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
Άρθρο 3. Νοµικό πλαίσιο. 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που συντάσσεται βάσει του Ν. 
4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Άρθρο 4. Υπογραφή σύµβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος υποχρεούται να 
προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα εντός (20) είκοσι ηµερών από την σχετική πρόσκληση, για 
υπογραφή σύµβασης, καταθέτοντας την προβλεπόµενη εγγυητική καλής εκτέλεσης.  
α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 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. 
β)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
Άρθρο 5. Προσφορά-Τιµές. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ και για τη συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο µίας ή 
περισσότερων ΟΜΑ∆ΩΝ της παρούσας προµήθειας. 
∆εν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα της συνολικής προµήθειας κάθε 
ΟΜΑ∆ΑΣ ή για ένα µόνο είδος καυσίµου της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 (Πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης). 
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα 
προµήθεια για καθεµία από τις προς προµήθεια οµάδες ειδών, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της κάθε 
σχετικής σύµβασης.  
Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι ποσοστιαίες εκπτώσεις, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑ∆ΩΝ 
1(Πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης) και 2 (Βενζίνη) ή οι τιµές µονάδας, για την περίπτωση της 
ΟΜΑ∆ΑΣ 3 (Λιπαντικά), της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένουν σταθερή για όσο θα είναι 
σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την ολοκλήρωση των 
παραδόσεων καθενός από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα 
Μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης. 
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
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ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Άρθρο 6. Παράδοση των υλικών. 

4. Για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης). 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούµενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης και 
θέρµανσης, σε χώρο ή χώρους, εντός των ορίων του ∆ήµου Καισαριανής που θα υποδείξουν οι 
αρµόδιοι υπάλληλοι του ∆ήµου ή του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης».  

2. Τα έξοδα µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
3. Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός 48 ωρών από την ώρα παραγγελίας, κατόπιν 
τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής ή το αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιµετωπίζει πρόβληµα στην εµπρόθεσµη παράδοση των καυσίµων, 
οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν, τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Η αδυναµία εξυπηρέτησης-παράδοσης καυσίµων δεν µπορεί να ξεπερνάει τις τρεις φορές το µήνα. Σε 
περίπτωση αδυναµίας παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά µήνα, ο ∆ήµος δύναται να προβεί 
στην επιβολή των προβλεπόµενων από το Νόµο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

6. Σαν χρονικό διάστηµα παράδοσης ορίζεται όλο το έτος, εφ’ όσον υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση από το 
∆ήµο. Ο ανεφοδιασµός-παράδοση καυσίµων γίνεται κατά κανόνα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες κατά 
προτίµηση από τις 07:00-14:00. 

7. Σε περίπτωση απεργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει κανονικά την υπηρεσία µε 
καύσιµα.  

5. Για την ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη). 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει πάντοτε και έγκαιρα τις απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου. Το ίδιο θα ισχύει σε 
περίπτωση απεργιών.  

2. Η παραλαβή θα γίνεται στο πρατήριο του προµηθευτή κατόπιν δελτίου εντολής καυσίµων ανά όχηµα 
το οποίο εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καισαριανής. 

3. Για λόγους εξοικονόµησης χρόνου και κόστους, θα πρέπει η έδρα του αναδόχου να βρίσκεται σε 
ακτίνα το ανώτερο 5 km από το χώρο του αµαξοστασίου του ∆ήµου Καισαριανής (Τέρµα Λεωφόρου 
Εθνικής Αντιστάσεως). 

6. Για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά). 
1. Η προµήθεια µπορεί να γίνει είτε τµηµατικά είτε καθ’ όλον. Η αποστολή αυτής θα γίνεται σε χώρο που 
θα υποδεικνύει η υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail 
από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και εντός δέκα εργασίµων (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραγγελίας. 

2. Τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
 
Άρθρο 7.Προδιαγραφές υλικών. 
Τα καύσιµα, θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων, όπως 
αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  
Σε περίπτωση που τα καύσιµα και λιπαντικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο ∆ήµος 
επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του απέναντι στον προµηθευτή, µηδέ της έκπτωσης 
αποκλεισµένης. 
Βλάβες σε οχήµατα, που αποδεδειγµένα οφείλονται στη µη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των 
καυσίµων και λιπαντικών, βαραίνουν τον υπαίτιο ανάδοχο µε το κόστος της αποκατάστασης τους. 
Άρθρο 8.∆ειγµατολειπτικός έλεγχος. 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποστέλλει δείγµατα για έλεγχο ποιότητας στο Χηµείο του Κράτους ή 
άλλα εγκεκριµένα ιδρύµατα. 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει στον έλεγχο της ποιότητας των παραδοθέντων καυσίµων µε 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Το κόστος των ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο. Για το σκοπό αυτό κατά τη 
διάρκεια των παραδόσεων – παραλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει δείγµα για ανάλυση στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους. 
Άρθρο 9.Παραλαβή. 
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του 
αναδόχου ή εκπροσώπου του.  
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της 
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Καισαριανής δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για 
τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
Ο ∆ήµος ή το Ν.Π.∆.∆. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίµων που 
αναφέρονται στον προϋπολογισµό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν µικρότερες κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας.  
Άρθρο 10. Πληρωµή. 
Οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηµατικών 
ενταλµάτων πληρωµής, 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. 
Με την υποβολή των τιµολογίων, ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης 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. 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

1 
Πετρέλαιο Κίνησης  
CPV 09134100-8 

Litr. 1 0,8959 

2 
Πετρέλαιο Θέρµανσης  
CPV 09135100-5 

Litr. 1 0,7354 

 
ΟΜΑ∆Α 2. ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

1 
Βενζίνη Αµόλυβδη  
CPV 09132100-4 

Litr. 1 1,1459 

 
OMA∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

1 
ΛΑ∆Ι SAE 10W-40(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 09211000-1 

Litr. 1 8,00 

2 
ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68 
CPV 09211000-1 

Litr. 1 2,70 

3 
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 
CPV 09211000-1 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3,00 

4 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ - ΠΑΡΑΦΛΟΥ 
CPV 24951311-8 

Litr. 1 2,82 

5 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90  
CPV 24951100-6 

Litr. 1 9,27 

6 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W/90 
CPV 24951100-6 

Litr. 1 4,50 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑ∆Α 1 & 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Όλα τα παραπάνω είδη υγρών καυσίµων θα συµφωνούν και θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές 
προδιαγραφές των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων και θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα βασικά 
χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από τα σχετικά ΦΕΚ 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 ΜΟΝ, 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 (% ν/ν) Μέγιστη τιµή 0.1 
Ανθρακούχο Υπόλειµµα, σε υπόλειµµα απόσταξης 10% (%m/m) Μέγιστη τιµή 0,30 
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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 3. 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 Ε6/Ε7/Ε9 API CI-4 (σε βαρέλι των 205 λίτρων). 

2. 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 βαρέλι των 205 λίτρων). 

3. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΟ ΣΠΡΕΙ (των 350 ml) 
Σταµατάει τα τριξίµατα. 
Αποµακρύνει την υγρασία. 
Καθαρίζει και προστατεύει. 
Χαλαρώνει σκουριασµένα µέρη. 
Ελευθερώνει µπλοκαρισµένους µηχανισµούς. 
 

4. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – ΠΑΡΑΦΛΟΥ 

∆ιάλυµα που προστατεύει το σύστηµα ψύξης του οχήµατος από τις χαµηλές (µέχρι τους -20oC) ή υψηλές 
θερµοκρασίες (σε δοχείο 4 λίτρων). 

5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90 

Συνθετική βαλβολίνη υψηλής απόδοσης για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά µε  χαρακτηριστικά 
: API GL-4/GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, MAN3343SL, ZF TE-ML 02B, 02B, 05B, 07A, 08A, 12B, 16F, 
17F (σε δοχείο των 20 λίτρων). 

6. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W/90 

Βαλβολίνη υψηλής απόδοσης για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά µε  χαρακτηριστικά : API GL-
5 για χρήση σε επιβατικά οχήµατα καθώς και σε ελαφρά και βαρέα οχήµατα (σε δοχείο των 20 λίτρων). 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1. Πετρέλαιο Κίνησης  
CPV 09134100-8 

Litr.  95.000 0,8959 85.110,50 

2. Πετρέλαιο Θέρµανσης 
CPV 09135100-5 

Litr.  17.000 0,7354 12.501,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 97.612,30 
Φ.Π.Α. 24% 23.426,95 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 121.039,25 
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ΟΜΑ∆Α 2. ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1. Βενζίνη Αµόλυβδη  
CPV 09132100-4 

Litr.  12.000 1,1459 13.750,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 13.750,80 
Φ.Π.Α. 24% 3.300,19 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 17.050,99 

ΟΜΑ∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 

ΛΑ∆Ι SAE 10W-40 
(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 09211000-1 

Litr.  205 8,00 1.640,00 

2. 
ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΤΕΛΟΥ 68  
CPV 09211000-1 

Litr.  410 2,70 1.107,00 

3. 
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ 

ΣΠΡΕΥ  
CPV 09211000-1 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,00 18,00 

4. 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ- 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ  
CPV 24951311-8 

Litr.  40 2,82 112,80 

5. 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90 
CPV 24951100-6 

Litr.  40 9,27 370,80 

6. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W/90 
CPV 24951100-6 

Litr.  120 4,50 540,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 3.788,60 
Φ.Π.Α. 24% 909,26 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4.697,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισµός: ΟΜΑ∆Α 1 + ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 115.151,70€ 

Φ.Π.Α. 27.636,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 142.788,11 € 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 

 
ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης CPV 
09135100-5 

Litr.  8.000 0,7354 5.883,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5.883,20 
Φ.Π.Α. 24% 1.411,96 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΟΜΑ∆ΑΣ 7.295,16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ  

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
 
 

ΟΜΑ∆Α 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1. Πετρέλαιο Κίνησης 
CPV 09134100-8 

Litr.  95.000 0,8959 85.110,50 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης  
CPV 09135100-5 

Litr.  25.000 0,7354 18.385,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 103.495,5 
Φ.Π.Α. 24% 24.838,92 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 128.334,42 
 
ΟΜΑ∆Α 2. ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

2. Βενζίνη Αµόλυβδη 
CPV 09132100-4 

Litr.  12.000 1,1459 13.750,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 13.750,8 
Φ.Π.Α. 24% 3.300,19 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 17.050,99 
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ΟΜΑ∆Α 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
ΛΑ∆Ι SAE 10\Λ/-40(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
CPV 09211000-1 

Litr.  205  8,00 1.640,00 

2. ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ 68 
CPV 09211000-1 

Litr.  410 2,70 1.107,00 

3. ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 
CPV 09211000-1 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,00 18,00 

4. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ- 
ΠΑΡΑΦΛΟΥ CPV 24951311-8 

Litr  40 2,82 112,80 

5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 75W/90 
CPV 24951100-6 

Litr  40  9,27 370,80 

6. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W/90 
CPV 24951100-6 

Litr  120 4,50 540,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3.788,60 
Φ.Π.Α. 24% 909,26 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4.697,86 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α 1+ΟΜΑ∆Α 2 + ΟΜΑ∆Α 3 121.034,90€ 
Φ.Π.Α. 24% 29.048,38€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) 150.083,28€ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης, αµόλυβδης βενζίνης καθώς και 
λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής, θέρµανσης των ∆ηµοτικών κτιρίων 
συµπεριλαµβανοµένων των κτηριακών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής καθώς και τις 
ανάγκες θέρµανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης». 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Όλα τα προς προµήθεια είδη θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους 
σύµφωνα µε τα ΦΕΚ 1490/Β/9-10-2006, 1531/Β/16-10-2003, 410/Β/11-4-2001 και όποιες νεότερες τροποποιήσεις τους, 
καθώς και τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών. 

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. 

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. 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 
• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο 
Έγγραφο». 
• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150.083,28 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Ο 
προϋπολογισµός των οµάδων 1 & 2 της µελέτης (Πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης και βενζίνη) έγινε µε σύµφωνα µε το 
αριθµ. Πρωτ. 112296/26.10.2016 Ηµερήσιο ∆ελτίο Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις 
µέσες τιµές λιανικής πώλησης για τον νοµό Αττικής χωρίς ΦΠΑ της 25/10/2016 και 
συγκεκριµένα: 
 

Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.: 1,1459 ευρώ/λίτρο  χωρίς Φ.Π.Α. και 1,421 µε Φ.Π.Α. 24%.  
Πετρέλαιο Κίνησης: 0,8959 ευρώ/λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. και 1,111 µε Φ.Π.Α. 24%. 
Πετρέλαιο Θέρµανσης :  0,7354 ευρώ/λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. και 0,912 µε Φ.Π.Α. 24%. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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 τους  όρους διακήρυξης µελέτης τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών , διάρκειας ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης ,  για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» βάσει του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή  04/11/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 
 
 
 
 
 


