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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.341.093,60 € (με Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών 

12/05/2016, Πέμπτη 8:00 π.μ. 

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 

19/05/2016, Πέμπτη 3:00 μ.μ 

Πληροφορίες: Σωτηρία Τομαρά 

Γεώργιος Θανασιάς 

Επικοινωνία: Δήμος Καρπενησίου, Γραφείο 

Προμηθειών 

Ύδρας 6 - Καρπενήσι- T.K. 36100 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 

25/05/2016, Τετάρτη 10:00 π.μ. 

Τηλ.:+30 22373 50030 & +30 22373 50029 

Fax: +30 22373 50028 

E-mail: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr, 
g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr. 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αποστολή Το σύνολο των τευχών της παρούσας διακήρυξης Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 

στην Ε.Ε.Ε.Ε. Αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη Τοιχοκολλείται Δημοσιεύεται 

www.simap.ted.
europa.eu 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Δήμου 

Καρπενησίου 
www.karpenissi.gr 

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ 
στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο 
Ευρυτανίας 

στο 
Δημαρχιακό 
Κατάστημα 

στο 
Φ.Ε.Κ. 

στον 
Ελληνικό 

Τύπο 

Από Τετάρτη 06/04/2016 έως Παρασκευή 08/04/2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 05-04-2016 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  Αρ.Πρωτ.:4145 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

   
   
   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
 

Προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων 
(Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) για δύο έτη από την υπογραφή της 
σύμβασης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.341.093,60€ με ΦΠΑ και με κριτήριο 
κατακύρωσης ανά ομάδα: για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Ευρυτανίας την ημέρα παράδοσης 
στο Δήμο Καρπενησίου, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθ. 32, παρ. 5, 6 του Π.Δ. 60/2007, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 ημέρες (συντετμημένη προθεσμία) από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), 
καθώς: 

1. Θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 32, παρ. 
5 του Π.Δ. 60/07. 

2. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού, τα οποία θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σύμφωνα με το 
άρθρο30, παρ. 3 και άρθρο32 παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007). 

Κατανοώντας τα ανωτέρω διαπιστώνεται η μείωση της συνολικής προθεσμίας κατά 7 και 5, ημέρες 
αντιστοίχως, του χρονικού διαστήματος από της αποστολής της διακηρύξεως στην Ε.Ε.Ε.Ε. έως και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 15/31-
3-2016 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακηρύξεως. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: 
i.Για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) και το πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης στο Δήμο Καρπενησίου, όπως αυτές θα 
προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ii.Για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. 
Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί, για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης του συνόλου των 

νομικών προσώπων, στο ύψος του 1.264.932,00 ευρώ, για δε τα λιπαντικά στο ύψος των 76.161,60 ευρώ, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 
 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 
 

Άρθρο 1
ο
 (ισχύουσα νομοθεσία) 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
1)Η παρούσα διακήρυξη. 
2)α) Οι διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
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β) Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Ο Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κι άλλες διατάξεις» 
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.13 του Ν. 2386/96 (ΦΕΚ 43Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών 

κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» για την παρακράτηση φόρου 
στην προμήθεια υγρών καυσίμων. 

ε) Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/τ. Β΄ /10-2-99), όπως τροποποιήθηκε με την 
Π1/667/29-3-2005 (ΦΕΚ 448/Β΄/7-4-2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εξαίρεση προμηθειών που 
πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών  από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Προμηθειών (Ε.Π.Π)». 

στ) Ο Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ 279/Α). 

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
η) Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
θ) Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007). 
ι)  Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το ΠΔ 60/2007. 
ια) Ο Ν. 3669/2008 1984, άρθ. 25 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), περί ενστάσεων κατά τη διαδικασίες 
διαγωνισμών, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4146/2014, άρθ. 59, παρ. 4· 
ιβ) Οι διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
ιγ) Οι διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» κι άλλες διατάξεις». 

ιδ) Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-9-2010) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία», όπως ισχύει σήμερα (Ν. 4055/2012). 

ιε) Ο Ν. 3943/2011, άρθ. 29 παρ. 3 (ΦΕΚ 66^/31.03.2011), περί ηλεκτρονικού παραβόλου. 
ιστ) Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

ιστ) Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

ιζ) Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 
Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για 
προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά. 

ιη) Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

ιθ) Ο Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/6.11.13) άρθρο 9, παρ. 4β, περί τροποποιήσεως του ν. 4155/2013, άρθρο 9, 
παρ. 2 

κ) Ο Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
κα) Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/Α/2014). 
κβ) Ο Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ29/Α/19.3.15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις.» περί της μεταθέσεως της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014. 

3)α) Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα οι Κ.Α.: 10.6411, 15.6411, 
40.6411, 10.6643.002, 15-6643.005, 15.6643.006, 15.6643.007, 15.6643.008, 15.6641.002, 20.6641.002, 
25.6641.002, 30.6641.002, 35.6641.002, 20.6644.002, 25.6644.002, 30.6644.002, 35.6644.002, & 
30.6462 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω προμήθεια για το έτος 2016· και η σχετική 
υποχρέωση δέσμευσης για τους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού και επιπλέον για τον ΚΑ 00.6733 

έτους 2017 και 2018. 
β) Οι Α-600/2016 έως Α-617/2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
γ) Οι αριθμ. 17 & 19/22-01-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου σχετικά με τη 

συγκρότηση επιτροπών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ). 
δ) Η υπ' αρ. 15/22-01-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 

προμήθειας πετρελαιοειδών(υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων). 
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ε) Η αρ. 5/01-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, με την οποία καθορίζεται η αναγκαία ποσότητα υγρών καυσίμων για 
δύο έτη, κι εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με διαγωνισμό που θα 
διενεργηθεί από τον Δήμο Καρπενησιού. 

στ) Η αρ. 10/28-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, με την οποία καθορίζεται η αναγκαία ποσότητα 
υγρών καυσίμων για ένα έτος, κι εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με 
διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από τον Δήμο Καρπενησιού. 

ζ) Η αρ. 23/29-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., με την οποία έγινε η 
έγκριση διενέργειας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από τον 
Δήμο Καρπενησιού. 

η) Η αρ.:15/31-03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. 
θ) Οι αριθμ. 132 & 133 /04-04-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου με τις 

οποίες διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για δημοσίευση στις εφημερίδες και εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές , οι όροι διακήρυξης της προμήθεια πετρελαιοειδών(υγρών καυσίμων & λιπαντικών 
διαφόρων τύπων).  

ι) Οι αριθ. 15968/2014, 15975/2014 & 16498/2015 αποφάσεις Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων, 
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών εγγραφών. 

ια) Η ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 
Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραπομπή σε ειδικούς νόμους και σε πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών, αυτή αναφέρεται σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, συμπλήρωση ή 
αντικατάσταση τούτων. 

Άρθρο 2
ο
 (τεχνικά χαρακτηριστικά) 

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα τεύχη της υπ’ αριθ.: 15/31-03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καρπενησίου. 
 

Άρθρο 3
ο
 (τρόπος διενέργειας διαγωνισμού) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος κατόπιν παρελεύσεως χρονικής περιόδου σαράντα (40) ημερών (συντετμημένη προθεσμία) από 
την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ2677/Β/21.10.2013). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 19/05/2016, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 3:00 μ.μ που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07. 
 

Άρθρο 4
ο
 (τόπος - ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού) 

Για την διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 
όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 19/22-01-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Καρπενησίου και θα διεξαχθεί στον δικτυακό τόπο υποβολής προσφορών μέσω της δικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Προθεσμίες υποβολής προσφορών: 

i. Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016, και ώρα 8:00 π.μ. 

ii. Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016, και ώρα 3:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στον διαδικτυακό τόπο. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και η όποια ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής 

πύλης, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3, του άρθρου 6, του ν. 4155/13 και το άρθρο 6, της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
(ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013)· 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 
(ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 3, 22 & 23 της παρούσης. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ορθών προσφορών για μέρος των προς προμήθεια ειδών (βλ. άρθρο 21° 
της παρούσης) τότε η διαδικασία θα συνεχισθεί χωρίς ή με τροποποίηση της παρούσας για το εν λόγω μέρος 
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και μόνο. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχή του συμμετέχοντος στη διαγωνιστική διαδικασία που υποβλήθηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή, στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 

Εξαιρούνται της προσκομίσεως τα έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή του συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα και των Φ.Ε.Κ. 

[Διευκρινίζεται ότι προσκομισθέν έγγραφο νοείται κάθε έγγραφο του (υπο)φακέλου* «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχει υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και δεν έχει εκδοθεί ή 
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και ως εκ τούτου δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του (π.χ. 
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, διάφορα Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Αρχές ή άλλους 
φορείς, τεχνικά φυλλάδια κ.ά.)] 

(*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) 
 

Άρθρο 5
ο
 (συμβατικά στοιχεία προμήθειας) 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η παρούσα διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 Η αρ.:15/31-03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου 

 Η προσφορά του αναδόχου. 
 

Άρθρο 6
ο
 (Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
τριακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.341.093,60€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και πρόκειται να καλύψει ανάγκες χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών, 
με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες, χωρίς όμως υπέρβαση των προϋπολογισθέντων δαπανών και 
ποσοτήτων εκάστου είδους όπως αυτά περιγράφονται στην αρ.:15/31-03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. 

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου 
Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς των 
προϋπολογισμών των ετών 2016, 2017 & 2018 στο σκέλος των εξόδων των κωδικών προϋπολογισμού κάθε 
φορέα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2016 2017 2018 

Α. 
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ    

1 10.6411 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 

2.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 

2 15.6411 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 

2.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 

3 40.6411 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 

1.000,00 € 2.000,00 € 800,00 € 

4 15.6641.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 
4.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 

5 20.6641.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 
9.000,00 € 18.000,00 € 6.000,00 € 

6 25.6641.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 
6.500,00 € 13.000,00 € 6.500,00 € 

7 30.6641.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 
15.000,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 

8 35.6641.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 
2.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 

9 10.6643.002 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό 
24.000,00 € 48.000,00 € 20.000,00 € 

10 15.6643.005 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

Παιδικών σταθμών 2016 
10.000,00 € 20.000,00 € 7.000,00 € 

11 15.6643.006 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

Κοινωνικής Πρόνοιας 2016 
2.800,00 € 5.600,00 € 1.500,00 € 

12 15.6643.007 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

αθλητικών εγκαταστάσεων 2016 
74.000,00 € 148.000,00 € 70.000,00 € 

13 15.6643.008 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

Μαθητικής Εστίας 2016 
48.000,00 € 96.000,00 € 35.000,00 € 

14 20.6644.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 2016 
19.000,00 € 38.000,00 € 15.533,10 € 
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Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2016 2017 2018 

15 25.6644.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 2016 
10.000,00 € 20.000,00 € 7.000,00 € 

16 30.6644.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 2016 
45.000,00 € 90.000,00 € 30.000,00 € 

17 35.6644.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 2016 
1.000,00 € 2.000,00 € 800,00 € 

18 00.6733 
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 

άπορους δημότες  
6.000,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 275.300,00 € 556.600,00 € 224.633,10 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1.056.533,10 € 

      

Β. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

1 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τη 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Καρπενησίου 

25.000,00 € 51.628,75 € 25.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

101.628,75 € 

      

Γ. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

1 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τη 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Καρπενησίου 
30.000,00 € 61.954,50 € 30.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

121.954,50 € 

      
Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. 

   
1 15.6643.001 Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως 7.622,00 € 15.244,13 € 7.622,50 € 

2 15.6643.002 
Καύσιμα θερμάνσεως ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ 
7.622,00 € 15.244,12 € 7.622,50 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 15.244,00 € 30.488,25 € 15.245,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. 60.977,25 € 

      
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 
1.341.093,60 € 

Οι Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω του 
ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν 
υπάρχουν Κ. Α., σχετική μνεία γίνεται και στο πρόσφατο έγγραφο αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΠ. ΕΣ. 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ολόκληρης της ανάληψης υποχρέωσης εντός του εκάστου οικονομικού 
έτους, αυτή θα ανατραπεί μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική διαγραφή του 
ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη του επομένου οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης θα δεσμευτεί με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το μη 
εκτελεσμένο μέρος της ανάληψης πίστωση που ανατρέπεται σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

Άρθρο 7
ο
 (αναθέτουσα αρχή - στοιχεία φορέων υλοποίησης) 

 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

 Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 998895715 

 Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου 

 Ταχ. Διεύθ.: Ύδρας 6 

 Τ.Κ.: 361 00-Καρπενήσι 

 Τηλ. Επικοιν.: +30 22373 50030 & 
+30 22373 50029 

 Fax: +30 22373 50028 

 e-mail: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr, 

g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr. 
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 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας 
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 998895715 

 Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου 

 Ταχ. Διεύθ.: Ύδρας 6 

 Τ.Κ.: 361 00-Καρπενήσι 
 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 998895870 

 Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου 

 Ταχ. Διεύθ.: Ύδρας 6 

 Τ.Κ.: 361 00-Καρπενήσι 
 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 998895881 

 Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου 

 Ταχ. Διεύθ.: Ύδρας 6 

 Τ.Κ.: 361 00-Καρπενήσι 
 ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 

 Α.Φ.Μ.: 998895832 

 Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου 

 Ταχ. Διεύθ.: Γ. Παπανδρέου 1 
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ΑΡΘΡΟ 8
ο
 (Δικαιούμενοι συμμετοχής) 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 
Συγκεκριμένα: 
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 
3. Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό 

με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
4. Ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον: 

i. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην 
διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ii. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. 

iii. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
i και iii του εδαφίου 1 της παρ. Β του άρθ. 13 της παρούσης. 

iv. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του 
είδους ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

v. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

vi. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή. 

vii. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

viii. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης 
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης , η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

5. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες 
προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε 
παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 (προϋποθέσεις συμμετοχής) 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφ’ όσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

2. 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 Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφ’ όσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 

3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορείου (Γ.Γ.Ε.) αποστέλλοντας : 

3.1. Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
3.2. Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ, για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφ’ όσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 (Αποκλεισμός υποψηφίων) 

Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων σύμφωνα με το άρθ. 43 της παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, αποκλείεται από τη 
διαδικασία διαγωνισμού εφ’ όσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά 
τα παρακάτω αδικήματα: 
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕΙ-351 της 29/1/1998 σελ.1). 
2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26

η
 Μαΐου 1997 

(EE C 1 9 5  της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (οδηγία 
ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ενσωματωθεί στον ν. 2331/1995)· 

Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισμό συμμετέχοντες: 

 Που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ. 8 της παρούσης. 

 Που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Στον παρόντα διαγωνισμό η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 8 του Ν. 3310/05 ελέγχει, 

επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία 
κατά τα αναφερόμενα στην περ. α', παρ. 4, άρθ. 4, του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4, 
άρθ. 4,του ν. 3414/05. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν 
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, για έναν μόνο 
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
 (γλώσσα σύνταξης προσφορών & διαγωνιστικής διαδικασίας) 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, 
συντάσσονται στην ελληνική (επίσημη γλώσσα της διαδικασίας) ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 
μετάφραση. 

 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. 
 Οι τυχών ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 Κάθε έγγραφο ή/και δικαιολογητικό που κατατίθεται από αλλοδαπή επιχείρηση πρέπει, επί ποινή 

απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένο, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε με την επίθεση της 
σφραγίδας "APOSTILLE”, σύμφωνα με τον κυρωθέντα νόμο 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), 
«Κύρωση Συμβάσεως που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» 
της συνθήκης της Χάγης της 5

ης
 Οκτωβρίου 1961, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά του. 

 Η μετάφραση εκάστου εγγράφου/δικαιολογητικού διενεργείται είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, ή από Έλληνα δικηγόρο. 

 Κάθε έγγραφη και προφορική συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του συμμετέχοντος, 
του διαγωνιζόμενου ή του αναδόχου της προμήθειας διεξάγεται στην ελληνική και μόνο γλώσσα. 

 Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Υπηρεσία 
μέσω διερμηνέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 (αντίγραφα - μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων) 

1. Σε συμφωνία με τον ν. 4250/2014, γίνονται αποδεκτά τα απλά ευκρινή αντίγραφα των: 
1.1. Εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημοσίου 
1.2. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
1.3. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες 

2. Εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 

3. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολόγησης και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα 
αποδεικτικά αυτά, διατάξεις. 

4. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (ν. 
1497/1984), για την πιστοποίηση της γνησιότητά των εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον άρθρο 11, παρ. 
4

η
, της παρούσας διακήρυξης. 

5. Τα αντίγραφα των Φ.Ε.Κ., δεν χρειάζονται επικύρωση. 
6. Τα αλλοδαπά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφ’ όσον: 

6.1. Έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, του 
Κώδικα Δικηγόρων. 

6.2. Ή έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από ελληνική Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή στη χώρα 
προέλευσης του εγγράφου. 

6.3. Ή έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή της προέλευσης του εγγράφου 
στην Ελλάδα. 

6.4. Ή έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
6.5. Ή έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί, σύμφωνα με το ν. 3712/2008, από ορκωτούς μεταφραστές. 

 
Άρθρο 13

ο
 (δικαιολογητικά συμμετοχής - στοιχεία προσωπικής κατάστασης) 

Οι προσφέροντες, πέραν της προσφοράς τους, υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τον ν. 4155/13 και την Υ.Α. 

Π1/2390/13, άρθ. 11, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
Τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν εφ’ όσον έχουν εκδοθεί εντός του 

αναφερθέντος, κατά περίπτωση, χρονικού διαστήματος και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 πρέπει να έχουν συνταχθεί εντός του χρονικού διαστήματος της 
τελευταίας δημοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο και της καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σημειώνεται ότι όλες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης 
και να υπογράφονται: 

i. Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

ii. Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου 
του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. 
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Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 
ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 
A. Δικαιολογητικά συμμετοχής κοινά για όλους τους διαγωνιζόμενους: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 
i. Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
ii. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
iii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26

η
 Μαΐου 

1997 (EE C195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της31/12/1998 σελ.2). 

iv. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

v. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10

ης
 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(οδηγία ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ενσωματωθεί στον ν. 
2331/1995). 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
 Φυσικά πρόσωπα. 
 Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
 Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986) του διαγωνιζομένου ότι: 
i. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 
ii. Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 
iii. Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την 

παρούσα. 
iv. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
v. Δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 
vi. Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική του διαγωγή. 
vii. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει, επί εδάφους, τα προς 

προμήθεια είδη, σύμφωνα με την παρούσα. 
viii. Ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 45 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 
ix. Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και 

των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων 
προϊόντων. Επίσης, εφ’ όσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης - συσκευασίας του 
προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία 
τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

4) Η κατά το άρθρο 16, παρ. I, Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής. 
5) Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Ν. 3054/2002. Η άδεια αυτή θα πιστοποιεί, ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές πληρούν τις 
προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα 
μεταφορικών μέσων, οι οποίες αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, στις παραγράφους   5 
(α), (β) και (γ), αντίστοιχα, ή 
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου 
θέρμανσης, σύμφωνα με το Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 (α) και (γ), αντίστοιχα. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και 
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πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, δύνανται να 
την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή της άδειας Λιανικής 
Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 

6) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας (Δημοτική Ενημερότητα) ,σε ισχύ 
κατά την ημέρα του Διαγωνισμού. 

7) Τα προβλεπόμενα της αρ.:15/31-03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καρπενησίου. 

B. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση : 
Οι διαγωνιζόμενοι εκτός των δικαιολογητικών της ανωτέρω παρ. Α, θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον, σε 
ηλεκτρονική μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, κατά περίπτωση, και τα ακόλουθα: 

1) Οι Έλληνες πολίτες: 

i. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 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. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986), στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτούς προσωπικό, και κάθε άλλου υπόχρεου κατά περίπτωση. 

iii. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και 
των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό 
και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα 
έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η 
κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει 
να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα 
της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες 
που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα 
αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

iv. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2) Οι Αλλοδαποί: 

i. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και (iii) της 
παραπάνω παρ. 1. 

ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

i. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (1) ή (2) κατά περίπτωση. 

ii. Ονομαστικοποίηση μετοχών - εξωχώριες εταιρείες (απαιτείται όταν ο προϋπολογισμός είναι πάνω 
από 1.000.000 ευρώ. 

Στον παρόντα διαγωνισμό οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας 
αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να 
προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου τα κάτωθι αναφερόμενα . 
Ήτοι: 
- Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/A'/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων 
Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3310/05, άρθ. 8, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/05, άρθ. 8, και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 
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διατάξεις. 
- Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές 
ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3310/05, άρθ. 8, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 3414/05, άρθ. 8, και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
από τις εν λόγω διατάξεις. 

4) Οι Συνεταιρισμοί: 

i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και του (iii) της παρ. 1. 

iii. Τα κατ’ αντιστοιχία ισχύοντα για συνεταιρισμούς αναφερόμενα στο σημείο (ii) της ανωτέρω παρ. 3. 
5) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση. 

ii. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ν. 
4038/2012, άρθ. 16, παρ.2) για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν 
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική 
δραστηριότητα και εφ’ όσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό 
αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

iii. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από την Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. 

6) Οι Κοινοπραξίες προμηθευτών: 
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

κοινοπραξία. 
ii. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986, άρθ. 8) συνεργασίας όλων των προμηθευτών για την εν λόγω 

προμήθεια. 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του ηλεκτρονικού 

φακέλου του συστήματος εκτός των ανωτέρω, πρέπει να περιλαμβάνονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
κάθε συμμετέχοντος όπως: 
1. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οφείλουν να καταθέσουν: 

1.1. Το ΦΕΚ σύστασης 
1.2. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ισχύουσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
1.3. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

1.4. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, τελευταίο 
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 

1.5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την 
υποβολή της προσφοράς 

2. Οι προσωπικές εταιρείες - ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) εταιρείες - οφείλουν να καταθέσουν: 
2.1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού. 
2.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρείας. 
2.3. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.» 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική Αρχή ή Συμβολαιογράφο ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. 
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Άρθρο 14ο (ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών) 
1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σε 

ένωση, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των νόμων 3310/2005 και 
3414/2005· 
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε 
αντίστοιχες ελληνικές, εφ’ όσον το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο 
της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με το διαγωνισμό, την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. 

2. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφ’ όσον η ανώνυμη εταιρεία 
υποβάλλει με την προσφορά της τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
2.1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, την 

εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές. 

2.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εφ’ όσον από την ανωτέρω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες 
εταιρείες, συνυποβάλλονται και γι’ αυτές τα ανωτέρω δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν 
μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου (πλην 
ανώνυμης εταιρείας) οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων εταιρειών. 

3. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα 
τους η ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, υποβάλλουν με την 
προσφορά τους: 
3.1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της 
ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η 
τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε οι μετοχές στο σύνολό τους να έχουν μετατραπεί σε 
ονομαστικές. 

3.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο 
του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή της προσφοράς. 

3.3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. 
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους 
σύστασης της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

4. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών τους από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, υποβάλλουν με την προσφορά τους: 
4.1. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, ότι το δίκαιο της χώρας αυτής 

δεν επιβάλλει στην εταιρεία την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών της μέχρι φυσικού 
προσώπου. Αν από την οικεία νομοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, 
προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

4.2. Ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων 
ψήφου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να 
προσκομίσει κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων 
ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, εφ’ όσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει την 
αιτιολογία αυτή. Εάν όμως η αναθέτουσα αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει 
την ανωτέρω κατάσταση των μετόχων της, η προσφορά απορρίπτεται. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές, πρέπει να είναι επικυρωμένα από 
την αρμόδια αρχή του κράτους όπου εδρεύει η εταιρεία και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα. 

5. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται και από τις ανώνυμες εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 
Οι ανωτέρω εταιρείες, εφ’ όσον προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου που βεβαιώνει 

το γεγονός αυτό, απαλλάσσονται της υποχρέωσης περαιτέρω ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι 
φυσικού προσώπου. 
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Άρθρο 15

ο
 (εγγυήσεις συμμετοχής - καλής εκτέλεσης) 

Οι κάτωθι αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 
2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
I. Εγγύηση συμμετοχής - εγγυητική επιστολή 

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
εκτός Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται, για κάθε 
διαγωνιζόμενο. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε τέσσερις 
(4) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης (ν. 4281/2014, άρθ. 157, παρ. 1, εδάφ α). 

3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
i.Την ημερομηνία έκδοσης. 
ii.Τον εκδότη. 
iii.Να απευθύνεται στο Δήμο Καρπενησίου 
iv.Τον αριθμό της εγγύησης. 
v.Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
vi.Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
vii.Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών). 
viii.Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διζήσεως. 
ix.Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Καρπενησίου και ότι θα καταβληθεί ολικά 

η μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

x.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. (Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο ν. 4281/2014 
άρθ. 153 - 156). 

xi.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που δηλώνει η διακήρυξη. Χρόνος ισχύος της 
προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες. 

xii.Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου. 

4. Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Καρπενησίου στο 
Τ.Π. & Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 26, παρ. 1, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

5. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

6. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf και υποχρεούται να την προσκομίσει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 

II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγυητική επιστολή 
1. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, 

υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς 
υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων ειδών χωρίς 
τον Φ.Π.Α. 
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2. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η Υ.Α. 
ΑΠ/11389/8-3-93 άρθ. 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το 
όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα 
ακόλουθα: 
i.Την ημερομηνία έκδοσης. 
ii.Τον εκδότη. 
iii.Τον φορέα υλοποίησης της προμήθειας προς τον οποίο απευθύνεται. 
iv.Τον αριθμό της εγγύησης. 
v.Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
vi.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
vii.Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη. 
viii.'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 
ix.Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του φορέα υλοποίησης της προμήθειας που έχει 

συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες 
από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

x.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

xi.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά 3 μήνες τουλάχιστον από το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβάσεως. 

xii.Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του του φορέα υλοποίησης της προμήθειας. Το σχετικό αίτημα 
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

xiii.Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

3. Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του φορέα υλοποίησης της 
προμήθειας στο Τ.Π. & Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
προϊόντος και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

5. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 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 εκπρόθεσμου. 

 
Άρθρο 16

ο
 (κατάρτιση και υποβολή προσφοράς) 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 
4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) άρθ. 11, Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες καί διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07, και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 
(ΦΕΚ185/Β/23.3.93). 

2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
 Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  
 Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 

3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η 
Εγγύηση Συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα, στον εν λόγω (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
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Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο. 17, της παρούσας 
διακήρυξης, το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.13) και την Υ.Α. Π1/2390/2013, άρθ. 11. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ως τέτοια στοιχεία λογίζονται η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Αρχές ή άλλους φορείς. 
3.2. Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφ’ όσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίως την Τεχνική Προσφορά του). 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι: Πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. 
4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 
4.1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 
4.2. 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 το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Σε περίπτωση 
διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

4.3. Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει επιπλέον στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, του τεύχους της Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης, σε μορφή 
.pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

4.4. Ισχύει μόνο για τα υγρά καύσιμα. 
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Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το 
αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
Ενδεικτικό παράδειγμα: 
Τιμή αναφοράς για σύγκριση της προσφοράς. 
Πετρέλαιο κίνησης (diesel): 1,501 € 
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (σύμφωνα με την Διακήρυξη) 5% για 
το πετρέλαιο κίνησης (diesel). 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 
τιμή προσφοράς 1,501 € - (1,501 €x 0,05)= 1,426 €. 

5. Τιμές υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων: 
5.1. Για τα υγρά καύσιμα οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν: 

 Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993, άρθ. 30 
- 45), για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) άρθρο 
63: «Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της 
υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς 
πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως 
αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, 
χωρίς να υπερβαίνει το 5%». 
Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Συγκεκριμένα, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, κριτήριο κατακύρωσης της 
χαμηλότερης προσφοράς είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εκάστου είδους, στη νόμιμα κάθε 
φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσης αυτών, όπως 
προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, δηλαδή 
τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της δαπάνης των υγρών καυσίμων. 

5.2. Για τα λιπαντικά οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν: 
Την τιμή προσφοράς ανά είδος όπως και την συνολικά διαμορφωμένη τιμή στο σύνολο της προμήθειας 
των λιπαντικών. 
Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη 
τιμή.  

5.3. Επισημάνσεις: 

i. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

ii. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

iii. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

iv. Στις προσφερόμενες τιμές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται 
όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση 
των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά στην 
οποία δηλώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι ως άνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

v. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 
καυσίμου. 

vi. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της 
προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. 

vii. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε 
ομάδας υγρών καυσίμων. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν την κάθε ομάδα 
καυσίμων για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

viii. Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρών άρθρο 
17 και στο άρθρο 21, της παρούσας διακήρυξης. 

ix. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 
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εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές 
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

x. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Άρθρο 17

ο
 (αριθμός προσφορών) 

Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η επίδοση περισσοτέρων της μίας (1) προσφοράς, για το κάθε 
δημοπρατούμενο είδος, από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων. 

 
Άρθρο 18

ο
 (χρόνος ισχύος των προσφορών) 

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα επιπλέον τεσσάρων(4) μηνών. 

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 
23 παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 19
ο
 (προέλευση ειδών - έλεγχος εγκαταστάσεων) 

i.Προέλευση των υγρών καυσίμων 

1) Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του την χώρα προέλευσης του κάθε 
προσφερόμενου είδους καυσίμου. 

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και 
επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.1 Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. 

2.2 Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε 
αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από 
διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

2.3 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση 
και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 
τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

3) Κατόπιν ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή 
του δηλωθέντος στην προσφορά εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που 
δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την 
κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

ii.Προέλευση των λιπαντικών 
1) Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό 

ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής, (τελευταίου εξαμήνου) και θα πληρούν επί ποινή 
αποκλεισμού τις προδιαγραφές όπως αυτές προσδιορίζονται και δηλώνονται στα τεύχη της αρ.:15/31-
03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου της παρούσας 
διακήρυξης. 

2) Οι προσφερόμενοι τύποι λιπαντικών επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν λάβει την σχετική 
έγκριση για παραγωγή ή διακίνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από 
ανάλογο φορέα ενώ θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης - άρ9. 7 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

iii. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 

1) Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της μετακίνησης της καθ’ ύλιν Επιτροπής , ειδικά 
για το σκοπό αυτό, βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2) Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
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από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 
Άρθρο 20

ο
 (αντιπροσφορές - επίδοση προσφοράς) 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε: 

1. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού πετρελαιοειδών, είτε. 

2. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών όπως αναφέρεται παρακάτω: 

i. Για το σύνολο των υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το 
σύνολο των ειδών, των ποσοτήτων και των νομικών προσώπων δεν γίνεται αποδεκτή). 

ii. Για το σύνολο των λιπαντικών (Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των λιπαντικών ειδών 
δεν γίνεται αποδεκτή). 

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό 
ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Άρθρο 21

ο
 (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερεις εργάσιμες (4) ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμοδίων, πιστοποιημένων στο σύστημα, 
οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων της αναθέσεως 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται κατά τον αυτό τρόπο με την 
ως άνω διαδικασία, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες και σε όσους εξ 
αυτών οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, κατόπιν της αξιολογήσεώς των. 

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποσφραγίσεως των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
αποσφραγισθέντων προσφορών. 

Ομοίως και κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των αποσφραγισθέντων προσφορών προκειμένου να λάβουν 
γνώση επ’ αυτών. 

 
Άρθρο 22

ο
 (διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών) 

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποσφραγίσεως των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση αναθέτουσας αρχής. 
Συγκεκριμένα:: 

i. Μέσα από το σύστημα η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την υπ’ 
αριθ, 19/22.01.2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των 
προσφορών. 

ii. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
Πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται στα τεύχη της Ειδικής Συγγρραφής Υποχρεώσεων και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που 
μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

iii. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολογήσεως των ηλεκτρονικών προσφορών. 
iv. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
v. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

vi. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου. 

vii. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του οργάνου 
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αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ε.Κ.Π. Ο. Τ.Α. 
 

Άρθρο 23
ο
 (ανώτατο όριο προσφοράς) 

Η προσφορά όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ως σύνολο. Μπορεί όμως να διαφοροποιείται ως προς τα επιμέρους είδη της 
προμήθειας. 

Η προσφορά, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, αξιολογείται βάση του ποσοστού έκπτωσης λαμβανομένης 
υπ’ όψιν τα αναφερόμενα του άρθ. 16, παρ. 5, εδάφ. 5.3 (επισημάνσεις), περ. ix.. 

Διευκρινίζεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για το 
κάθε είδος καυσίμου, για κάθε φορέα υλοποίησης, για κάθε Δημοτική Ενότητα. 
 

Άρθρο 24
ο
 (διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση) 

I. Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού. 
1. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθ’ όσον για την τελική επιλογή, κριτήριο είναι η 
χαμηλότερη προσφορά για τα λιπαντικά είδη, ή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα, 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

i.Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
ii.Ο αναπτυχθέν ανταγωνισμός. 
iii.Η προσφερόμενη τιμή σχετιζόμενη με τις προσφερθείσες τιμές προγενέστερων διαγωνιστικών 

διαδικασιών, λαμβανομένης υπ’ όψιν τις τρέχουσες αγοραστικές τιμές, καθώς και τις γενικότερες στην 
αγορά επικρατούσες συνθήκες. 

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή, ως αποφασιστικό 
όργανο, προτείνει για: 

i.Την κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο προμηθευτή. 
ii.Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής 

και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
iii.Την κατανομή του κάθε είδους μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη 

διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. 
II. Ανακήρυξη μειοδότη 

1. Μειοδότης κηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, όπως περιγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρ.:15/31-03-2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου, του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από γνωμοδότηση του οργάνου 
αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις. 

4. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία (άρθρα 20 & 21 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

III. Συγκεκριμένα.  
1. Όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να επιλέξει, εφ’ όσον αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες 
προσφορές, από διαφορετικούς προμηθευτές, διαφορετικά μέρη της προμήθειας. 

2. Όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών. Τα προς προμήθεια προϊόντα κατακυρώνονται στον 
προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί μειοδότης στο σύνολο των αναφερομένων στη διακήρυξη προϊόντων 
τις προμήθειες. 

IV. Κατόπιν των ανωτέρω. 
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, υποβάλλει σχετική 

γνωμοδότηση με τις προτάσεις του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου (άρθρο 21 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας με απόφασή της. 

2. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

3. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο ισχύος 
των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
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V. Επιπλέον λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί στο 
αρμόδιο Κλιμάκιο ο φάκελος του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και 
ανυπόγραφα τα σχέδια των συμβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 
 

Άρθρο 25
ο
 (ανακοίνωση κατακύρωσης) 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία: 

• Το είδος 

• Την ποσότητα 

• Την τιμή 

• Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. 

• Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και 
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

• Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 
προϊόντων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Εφ’ όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν ατό την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθ. 24, παρ.3, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή 
τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η 
δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 26
ο
 (ενστάσεις - προσφυγές) 

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, για τους λόγους και με την 
διαδικασία που προβλέπεται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 15, και τον ν. 3886/2010, άρθ. 4, όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012, αρθ. 63, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Αν το εν λόγω έγγραφο δε είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, προσκομίζεται σε έντυπη μορφή εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης βάση του ν. 3669/2008, άρθ. 25, επισυνάπτεται, σύμφωνα με 
τον ν. 4146/2014, άρθ. 59, παρ. 4 (τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008), από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες, όπου απαιτείται, παράβολο, σε μορφή αρχείου .pdf, 
κατατεθειμένο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 1.000,00 ευρώ, προσκομιζόμενο, με την υποβολή της ενστάσεως, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
Υπηρεσία, και υποβαλλόμενο με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISnet, του Υπουργείου Οικονομικών. 

Το εν λόγω παράβολο δύναται να αντικατασταθεί με ηλεκτρονικό, βάσει του ν. 3943/2011 άρθ. 29, παρ. 
3, και σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1163/3-7-13 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών περί ηλεκτρονικού 
παραβόλου, όπως κάθε φορά ισχύει.. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο, καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 1522, και 
επιστρέφεται, με πράξη της προϊσταμένης Αρχής, εφ’ όσον η υποβληθείσα ένσταση γίνει αποδεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
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κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
αναθέτουσας αρχής. 

Ένσταση ή προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά για τις εξής περιπτώσεις (άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): 
1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 
Στο Δήμο μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται 
στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
2) Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Περιφερειακής Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 238 ν. 3852/10) μέχρι την έναρξη της λειτουργίας 
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές. 

Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του ν. 3852/2010, άρθ. 238 σε συνδυασμό με το άρθ. 227 του ίδιου νόμου. 

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3886/2010, ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

Άρθρο 27
ο
 (υπογραφή σύμβασης) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισμού από την αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, να προσέλθει 
για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και 
τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,5% 
επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα. 

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο 
προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την 

προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο της αξιολόγησης όργανο, καθώς και τις 
τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

1 .  Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 
2 .  Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 
3 .  Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 
4 .  Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα 
5 .  Την συμφωνηθείσα τιμή 
6 .  Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
7 .  Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή 
8 .  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
9 .  Τον τρόπο παραλαβής 
1 0 .  Τον τρόπο πληρωμής 
1 1 .  Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού 
1 2 .  Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 
1 3 .  Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
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Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
1) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 
2) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
3) Αποπληρώθηκε το συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
4) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 

προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα34&35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 

Άρθρο 28
ο
 (ισχύς σύμβασης) 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης 
έως και τρεις (3) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση της κατακυρωθήσης, στην προμηθεύτρια επιχείρηση, 
συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου είδους. 

Η ισχύς της σύμβασης θα αρχίζει την επομένη της λήξης της ισχύουσας συμβάσεως ή και τυχών 
παρατάσεων αυτής. 

Η σύνταξή της συμβάσεως θα γίνει με βάση τους όρους της διακήρυξης και των αναφερομένων στο άρθρο 
25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης, όπως 
αυτή ανακοινώνεται από τη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος ή από τα 
ανάλογα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης ή της 
πλησιέστερης σ’ αυτήν ημέρας, των υγρών καυσίμων, όπως επίσης και οι τιμές μειοδοσίας των λιπαντικών 
ειδών είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για 
κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 
Άρθρο 29

ο
 (αναπροσαρμογή τιμών) 

Όσον αφορά την προμήθεια των υγρών καυσίμων, σε περίπτωση αυξομείωσης των τιμών πώλησης, οι 
προϋπολογισθείσες τιμές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως, σύμφωνα με την διαμορφούμενη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από 
την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 30
ο
 (ασφάλιση) 

Εφ’ όσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια είδη, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη 
του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την ημέρα 
προσωρινής παραλαβής των στον φορέα όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στην αρ.:15/31-
03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. 
 

Άρθρο 31
ο
 (έξοδα - κρατήσεις - εισφορές) 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις όπως φόρους, 
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κατά περίπτωση, χαρτόσημα, ασφάλειες, ναυλώσεις καθώς επίσης και 
με τυχών ζημιές ή ατυχήματα.  

Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον ισχύοντα εκάστοτε Φ.Π.Α., ή και άλλες κρατήσεις όπως προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση ένταξης των προϊόντων σε ανώτερη από της προσφοράς κλίμακα του Φ.Π.Α., τη διαφορά 
την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των 
κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λπ., θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες 
των αρμοδίων υπουργείων. 

 
Άρθρο 32

ο
 (χρόνος - τρόπος παράδοσης - υποχρεώσεις αναδόχου - εγγύηση ποιότητας) 

1 Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους αποθηκευτικούς χώρους των κτιρίων του Δήμου που 
κάνουν χρήση το εν λόγω είδος, ενώ των Σχολικών Επιτροπών και της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. παραδίδεται 
σε αποθηκευτικούς χώρους εκάστου σχολικού συγκροτήματος ή άλλης κτηριακής εγκατάστασης που κάνει 
χρήση το εν λόγω είδος και θα υποδεικνύουν κατά περίπτωση τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. 
Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται στις αντλίες των πρατηρίων του Αναδόχου στην έδρα του Δήμου 
εκτός από αυτό των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρπενησίου, το οποίο λόγω της 
απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού, θα παραδίδεται στις δεξαμενές 
εκάστης Δημοτικής Ενότητας. 
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Η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται στις αντλίες των πρατηρίων του Αναδόχου στην έδρα του Δήμου. 
Οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης υγρών καυσίμων από την υπογραφή της 
σύμβασης και για δύο(2) έτη, περιγράφονται ως εξής: 
1.1 Για το Δήμο Καρπενησίου: 

1.1.1 Στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (Καρπενήσι) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 375.000 lit 
Πετρέλαιο κίνησης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 432.000 lit 
Βενζίνη αμόλυβδη μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 80.000 lit 

1.1.2 Στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας (Κρίκελλο) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 5.000 lit 
Πετρέλαιο κίνησης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 28.000 lit 

1.1.3 Στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων (Αγία Τριάδα) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 5.000 lit 
Πετρέλαιο κίνησης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 10.000 lit 

1.1.4 Στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς (Μεγάλο Χωριό) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 5.000 lit 

1.1.5 Στη Δημοτική Ενότητα Προυσού (Προυσός) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 5.000 lit 
Πετρέλαιο κίνησης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 16.000 lit 

1.1.6 Στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς (Φουρνά) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 5.000 lit 
Πετρέλαιο κίνησης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 14.000 lit 

1.2 Για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 125.000 lit 

1.3 Για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 150.000 lit 

1.4 Για την Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου 
Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 
Πετρέλαιο θέρμανσης μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης 75.000 lit 

2 Όσον αφορά τα λιπαντικά είδη, θα παραδίδονται στις Αποθήκες του Δήμου. 
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία της παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των υγρών καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με 

τις προκύπτουσες ανάγκες των ανωτέρω φορέων και κατόπιν έγγραφης εντολής από τις επιμέρους αρμόδιες 
υπηρεσίες όπου θα διευκρινίζεται τόσο το είδος της παραδοθείσας ποσότητας όσο και ο επιμερισμός της σε 
συγκεκριμένα τιμολόγια εφ’ όσον είναι απαραίτητο. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
παράβαση των όρων της παρούσας. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα 
λιπαντικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. 

Η παραλαβή των υγρών καυσίμων θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (εις διπλούν) 
υπογεγραμμένου από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
προμηθευτή, το είδος του καυσίμου, η ποσότητα και η ημερομηνία. Το ένα υπηρεσιακό σημείωμα θα 
παραμένει στον προμηθευτή (πρατηριούχο), ενώ το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της υπηρεσίας, 
προκειμένου να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτει. 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 
του ΕΚΠΟΤΑ.Ο Δήμος τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 
του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση τους. 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης μέχρι τους 
τόπους παράδοσης, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Τα έξοδα της μεταφοράς και εκφόρτωσης των λιπαντικών ειδών στον τόπο που θα του υποδείξει η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 
προμήθεια. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 27, 31 & 33 του Ε.Κ.Π.Ο. Τ.Α. 
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές τις αναφερόμενες στην αρ.:15/31-03-2016 
μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, και ότι είναι κατάλληλα από κάθε 
πλευρά για χρήση από τον εκάστοτε φορέα. 

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν 
διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
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αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν 
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα είδη κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε 
προμηθευμένο είδος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στον φορέα των νέων 
σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με άλλα 
που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο. Τ.Α. 
Εφ’ όσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στα αυτοκίνητα οχήματα και 

μηχανήματα ή και στον μηχανολογικό εξοπλισμό τον εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου 
Καρπενησίου και των νομικών του προσώπων, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει 
να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει 
το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου προϊόντος, 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 
Άρθρο 33

ο
 (τρόπος πληρωμής) 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ κατόπιν εκδόσεως ενταλμάτων των τμηματικών παραλαβών των 
πετρελαιοειδών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την 
ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Επειδή η παράδοση των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα των υγρών καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα 
με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή αμέσως μετά την 
παράδοσή των. Ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή τόσο για τα υγρά καύσιμα, όσο και για τα 
λιπαντικά δηλαδή, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της παραλαβής αυτών και της εκδόσεως 
τιμολογίων και προσκομίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών. 

Τα τιμολόγια που αφορούν τα υγρά καύσιμα, θα πρέπει πριν υποβληθούν στην Υπηρεσία του φορέα, να 
θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος βάσει του εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών που καθορίζει τις μέσες τιμές λιανικής 
πώλησης. Τα παραστατικά θα περιέρχονται στην υπηρεσία καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου. 

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή των 
ειδών. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον φορέα πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήματος και 
μόνο για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ο προμηθευτής δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής αυτών 
των νομίμων κάθε φορά τόκων υπερημερίας. 

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με 
τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής - εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση 
καθυστέρησης της πληρωμής από τον φορέα, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν ούτε θεμελιώνει δικαίωμα στον 
προμηθευτή έναντι του φορέα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 36 & 37 του Ε.Κ.Π.Ο. Τ.Α. 
 

Άρθρο 34
ο
 (χορήγηση προκαταβολής) 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 

Άρθρο 35
ο
 (κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοση) 

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά 
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 
i. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου, του παρόντος χρόνου παράτασης, (άρθρο 27, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επιβάλλεται 
πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου- λιπαντικών που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει 
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

ii. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α. 

3. Εφ’ όσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος 
του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής 
τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος 
προμηθευτής παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των προϊόντων. 

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφ’ όσον ο προμηθευτής δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 
Άρθρο 36° (απόρριψη συμβατικών προϊόντων - αντικατάσταση) 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των προς προμήθεια 
ειδών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, 
όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των προϊόντων που απορρίφθηκε μέσα στην 
προθεσμία που του ορίσθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον 
προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. 
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν 
από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν 
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα 
παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% 
επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. 
Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφ’ όσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 
επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί 
απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας 
αυτής κατά τα ισχύοντα. 

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των καυσίμων - λιπαντικών που απορρίφθηκαν πριν 
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, 
που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
Άρθρο 37° (κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφ’ όσον 
δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο. Τ.Α. 

 
Άρθρο 38

ο
 (δειγματοληπτικός έλεγχος - εργαστηριακές εξετάσεις) 

Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού δειγματοληπτικού 
ελέγχου όπως αυτό προβλέπεται στην αρ.:15/31-03-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου. 

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτος (Γ.Χ.Κ.) ή από οποιοδήποτε 
άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού και την 
μορφή του ελέγχου του. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως κατ' έφεση εξέταση - γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας - από το Γ.Χ.Κ. ή σε 
περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση διενεργείτε από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημοσίου 
τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 
έλεγχο, ή κατ' έφεση εξέταση γίνεται σ' αυτό, αλλά με εξεταστή το Γ.Χ.Κ. ή άλλον φορέα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. 
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σ' αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. 
Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 
επιτροπής παραλαβής.Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε 
καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

Εάν κατά την διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης προκύπτει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή 
τον προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα, όπως π.χ. η εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, η χρήση οργάνων, αυτή 
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο ανώτατο χημικό 
συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
Άρθρο 39

ο
 (ανωτέρα βία) 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 40

ο
 (ρήτρα ηθικού περιεχομένου) 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 

 
Άρθρο 41

ο
 (χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα) 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 2690/1999, άρθ. 5, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών του ν. 
4155/2013, άρθ. 6, παρ. 2, περίπ. β. 

 
Άρθρο 42

ο
 (κανόνες δημοσιότητας) 

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του π.δ. 
60/2007, και του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
Συγκεκριμένα η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται: 

 Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) 

 Στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@ύγεια. 
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 Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) 

 Στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα σε: 
 Δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας (Ναυτεμπορική, Χρηματιστήριο). 
 Δύο (2) εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες του Νομού Ευρυτανίας(Ευρυτανικά Νέα, Ευρυτανικός 
Παλμός). 

 Τοιχοκολλείται: 
 Στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ευρυτανίας 
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα 

Το σύνολο των τευχών της παρούσας διακήρυξης αναρτώνται: 

 Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.gr: 
 Του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 
 Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
 Στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 ημέρες 
(συντετμημένη προθεσμία) από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε., καθώς: 

1. Θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 32, παρ. 
5 του Π.Δ. 60/07. 

2. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού, τα οποία θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σύμφωνα με το 
άρθρο30, παρ. 3 και άρθρο32 παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007). 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως (τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό 
των 1.500,00 €) και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον 
προϋπολογισμό της κατακυρωθείσης προμήθειας (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Διακυβ. Εγκύκλιος 11, Α 
Π/27754/2 8.06.2010). 

 
Άρθρο 43

ο
 (προσφυγή στη διαδικασία του άρθ. 25 π.δ. 60/2007) 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του π.δ.60/2007, 
άρθ.25. 

Άρθρο 44
ο
 (επίλυση διαφορών) 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 
4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, ν. 2286/1995, του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010, του π.δ. 60/07, και 
της Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν. 

 
Άρθρο 45

ο
 (γενικά - λήψη πληροφοριών) 

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και 
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Η όποια ηλεκτρονική επικοινωνία πραγματοποιείται και βεβαιώνεται αυτόματα μέσω της διαδικτυακής 
πύλης, του συστήματος 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τον διαγωνισμό, παρέχονται εμπροθέσμως, 
από τους οικονομικούς φορείς, έως έξι (6) κατ’ ελάχιστο ημέρες πριν από την εκπνοή της ορισθείσης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή, έως την Δευτέρα 2 Μαΐου 2016 (Ν. 4281/2014, άρθ. 6ο, παρ. 
2).Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το 
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) 
ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (Υ.Α. 
ΑΠ/11389/8.3.93 άρθ. 10, παρ. 2, εδάφ. δ). 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη, 
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, με 
το κείμενο των ερωτημάτων, υποχρεωτικά, να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων σύμφωνα με τα ως άνω 
προβλεπόμενα του παρόντος άρθρου, και όχι πέραν της 12

ης
 Μαΐου 2016. 
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Διευκρινίσεις δίνονται από τους συμμετέχοντες έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Επίσης, διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα, με ηλεκτρονικό τρόπο 
μέσω του συστήματος. 

• Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: +30 22373 50030, & +30 22373 50029 

• Fax: +30 22373 50028 

• E-mail: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr, g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr. 
• Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τομαρά Σωτηρία– Γεώργιος Θανασιάς, στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται για πληροφορίες, σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λπ.) αναρτώνται και χορηγούνται από τον διαδικτυακό τόπο 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μερίμνη των ενδιαφερομένων. 

 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 133 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 

 
 
 
 
 

Ευδοξία Κονιαβίτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
                Αρ. Μελέτης: 15/2016 
 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

 

 

 

Προϋπολογισμός:  1.341.093,60 € (με Φ .Π.Α .23%) 
 
 
Τρόπος εκτέλεση:  Ανοικτός Διαγωνισμός 
 
 
Κριτήρια κατακύρωσης:  Υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (όσον αφορά την προμήθεια υγρών 

καυσίμων) και τη χαμηλότερη τιμή (όσον αφορά την προμήθεια 
λιπαντικών). 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
4. Οικονομική Προσφορά 

 

 

 

                                                                                     ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ   ΜΑΡΤΙΟΣ   2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
  ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Αρ. Μελέτης: 15/2016 
 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του 

Προσώπων για δύο έτη) 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) 

για το για το υπόλοιπο μισό του 2016, το 2017 έως και α’ εξάμηνο 2018, αρχής γενομένης από της λήξεως 
των τρεχουσών συμβάσεων, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες, χωρίς όμως υπέρβαση των 

προϋπολογισθέντων δαπανών και ποσοτήτων εκάστου είδους. 
Αφορά την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, το πετρέλαιο θέρμανσης για όλα 

τα κτήρια του Δήμου, των Δημοτικών Ενοτήτων, όπως και των λοιπών κτηρίων όπως παιδικοί Σταθμοί, 
υπηρεσίες Πρόνοιας, Αθλητισμού κλπ. 

Στον διαγωνισμό συμπεριλαμβάνονται και οι ποσότητες των καυσίμων που απαιτούνται για τη θέρμανση όλων 

των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου καθώς επίσης και 
των Νομικών Προσώπων του.  

Τέλος αφορά την προμήθεια ελαίων λιπάνσεως για την συντήρηση του στόλου των οχημάτων και των 
μηχανημάτων έργων του Δήμου Καρπενησίου. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/1993, απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που θα επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη. 

Οι ενδεικτικές τιμές των προς προμήθεια ειδών προκύψαν για τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο 

Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την μέση τιμή 
λιανικής πώλησης στο Νομό Ευρυτανίας την 29η Μαρτίου 2016 (Αρ. Πρωτ. 34049/29-03-2016).  

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) θα πρέπει να 
είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Κρατικά Διυλιστήρια (ΕΛΔΑ), και να πληρούν τις 

προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 
ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.  

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα παράγονται από πρωτογενείς πρώτες ύλες, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

αριθμ. 176/94 απόφαση Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ Β’421/1994), και θα έχουν έγκριση κυκλοφορίας από την 
Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

 
Η προμήθεια των υγρών καυσίµων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις: 

 Της αρ. 11389/ΦΕΚ 185Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

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

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

2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 
 Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 

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

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 3054/ΦΕΚ230Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», 

 Του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», 

 Του Ν.4111/ΦΕΚ 18Α’/2013, 

 Του Ν.4155/ΦΕΚ 120A’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», 
 Του Ν.4205/ΦΕΚ 242Α’/6-11-2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση… και άλλες διατάξεις», (άρθρο 9/παρ. 4β). 

 Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013/ΦΕΚ 2677Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
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 Της αρ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)». 

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με την ζήτηση τους 
από το Δήμο. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές αφού δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια κι εξαρτώνται 

από τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 
Τα υγρά καύσιμα κατανέμονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 375.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 432.000,00 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 80.000,00 
 

Α2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 5.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 28.000,00 
 

Α3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 5.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 10.000,00 
 

Α4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 5.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης -- 
 

Α5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 5.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 16.000,00 
 

Α6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 5.000,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 14.000,00 
 

ΟΜΑΔΑ Β' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 125.000,00 
 

ΟΜΑΔΑ Γ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000,00 
 

ΟΜΑΔΑ Δ' (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε lt) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 75.000,00 

 

Μειοδότης ή µειοδότες για κάθε είδος ξεχωριστά αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη 
µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Λιανικών Τιµών (Μ.Λ.Τ.), η οποία υπολογίζεται στη 

διαµορφωµένη, για έκαστο είδος, µέση τιµή στο Νοµό Ευρυτανίας, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν.4257/14). ή τον αρµόδιο 
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του 

αντίστοιχου δελτίου αποστολής- συνοδευομένου του Εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων. 
Η συνολική δαπάνη των υγρών καυσίµων και λιπαντικών µε Φ.Π.Α. 23 % ανέρχεται στο ύψος των 

1.341.093,60 €, βαρύνοντας τους αντίστοιχους Κ.Α. εξόδων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 (Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του 

Προσώπων για δύο έτη) 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-2013) και την αρ. 11543/26-03-13 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α) τροφίμων, β) 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και 
δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 
 

Α. Καύσιµα 

Σχετικά µε την προµήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του ∆ήµου, ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί πετρέλαιο 
κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη τα οποία είναι αναγκαία για τη κίνηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του 

και πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναγκαίο για την θέρμανση όλων των κτιρίων του Δήμου. 
Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) των καυσίµων καθορίζονται από τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χηµείου του Κράτους και θα πρέπει να 
είναι σύµφωνες µε αυτές των κρατικών διυλιστηρίων. 

α)  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε 

καµιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 
     Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) 514/2004 (ΦΕΚ 1490 

Β’/2006), 2) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332Β’/2004) και 355/2000 (ΦΕΚ 410Β’/2001). 
β)  Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.). Σε καµιά περίπτωση δεν 

επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Η βενζίνη αµόλυβδη θα καλύπτει τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ 872Β’/2007), 2) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332 
Β’/2004) και 354,356/2000 (ΦΕΚ 410Β’/2001). 

γ)  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα 
περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 
πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της 
παρούσης. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις ΚΥΑ 1) 467/2002 

(ΦΕΚ 1531Β’/2003), 2) 468 & 469/2002 (ΦΕΚ 1273Β’/2003), 3) ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ 332Β’/2004), 4) ΑΧΣ 

470/1993 (ΦΕΚ 496Β’/1993), 5) ΑΧΣ  597/1994 (ΦΕΚ 944Β’/1994) και 105/1996 (ΦΕΚ 570Β’/1996). 
 

Γενικά σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώµατος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
Η δειγματοληψία των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 ΑΧΣ (ΦΕΚ 314Β’/1985) ή 

των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα ανά τακτά διαστήματα από 
τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο 

Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

Β. Λιπαντικά 

Σχετικά µε την προµήθεια λιπαντικών και διαφόρων υγρών για τις ανάγκες των οχηµάτων και των 
µηχανηµάτων του ∆ήµου, ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί λάδια, γράσο και αντιψυκτικά τα οποία είναι 

αναγκαία για τη συντήρηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του.  
Θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. 

Θα είναι πρόσφατης παραγωγής, ήτοι τελευταίου εξαμήνου. 
Θα προέρχονται από κλάσματα πετρελαίου ή από συνθετικές ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών 

προϊόντων και θα αναμειγνύονται με τα απαραίτητα πρόσθετα ώστε να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών. 
Θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιούν μια ευρεία σειρά λειτουργιών κάτω από ποικίλες συνθήκες 

λειτουργίας διατηρώντας την σταθερότητά τους και την ρευστότητά τους σε μοριακό επίπεδο τόσο σε υψηλές 
όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγοντας την υπερθέρμανση, την εξάτμιση ή την γαλακτωματοποίηση 

και κάνοντας χρήση διαφόρων πρόσθετων όπως: 

 Καθαριστικά/Διασκορπιστικά με σκοπό τη διατήρηση της καθαρότητας του κινητήρα, κατακρατώντας τις 

ουσίες που μπορεί να τον μολύνουν εμποδίζοντας να εισχωρήσουν σε ζωτικά μέρη του κινητήρα. 
 Αναστολείς Διάβρωσης και Σκωρίασης έτσι ώστε να επιτευχθεί προστασία της μηχανής από το νερό και τα 

οξέα που σχηματίζονται από τα παραπροϊόντα της καύσης. 

 Αντιοξειδωτικά για την αναστολή της οξείδωσης, η οποία μπορεί να επιδράσει στην ελάττωση του πάχους 

του λιπαντικού και το σχηματισμό "λάσπης". 
 Αντιφθορικά για τον σχηματισμό μεμβράνης επί των μεταλλικών επιφανειών αποτρέποντας την επαφή 

μετάλλου με μέταλλο. 

 Αντιαφριστικά για την αποφυγή κενών λίπανσης σε επίμαχα σημεία του κινητήρα όπως τα ρουλεμάν, 
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αποτρέποντας την δημιουργία αφρού. 

 Βελτιωτικά - Τροποποιητικά Δείκτη Ιξώδους και Ταπεινωτές Σημείου Ροής βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά 

ροής των λιπαντικών κινητήρων κλπ. 

Τα προαναφερθέντα πρόσθετα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τους καταλύτες των κινητήρων, όταν πρόκειται 
για λιπαντικά κινητήρων, ή τους αισθητήρες οξυγόνου αυτών. 

Θα διαθέτουν σήμανση «CE» εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες 
Οδηγίες της Ε.Ε. 

Θα είναι απαλλαγμένα από καρκινογενείς ή πιθανούς προς καρκινογένεση παράγοντες και δε θα προκαλούν 

δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του προσωπικού όταν χρησιμοποιούνται.                                             
Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της αρ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής 

προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα. 

Θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Το έγγραφο καταχώρησης από το Γενικό Χηµείο του Κράτους θα κατατεθεί µαζί µε την προσφορά του 
αναδόχου. Επίσης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι 

προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της παρούσας µελέτης. 
Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β’ εξαµήνου 2015 και 

µετά και ημερομηνία λήξης τους τουλάχιστον δύο χρόνια μετά) και σε καµία περίπτωση δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά. 
Κάθε προσφερόµενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα κλπ.) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, 

θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και πιστοποιημένο από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, επί ποινής 
αποκλεισµού. 

Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθούν σε επίσηµο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά 
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σηµείο ανάφλεξης, σηµείο ροής 

και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Km οχήµατος ή ώρες λειτουργίας).  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γενικό Χηµείο του Κράτους διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα 
λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και της προσφοράς τους, θα 

επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

λιπαντικών που προσφέρει. 
Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια θα πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω: 

Α. Υγρά καύσιμα 

1) Πετρέλαιο Κίνησης (CPV 09134100-8) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το πετρέλαιο κίνησης 

DIESEL το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL.  Το πετρέλαιο 
κίνησης DIESEL θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από 

νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εν λόγω 
υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες 

αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. 

Το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια, ως προς το σημείο απόφραξης ψυχρού 
φίλτρου (CFPP), για τη χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) είναι κλάσης Α, 

ενώ για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου (χειμερινή περίοδος) είναι κλάσης C. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή, του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό 

δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με 

χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου. 
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου και 

οι ιδιότητές του θα είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

      ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 3675:1998 
820-845 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC D-93 EN 2719 55 
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Θερμοκρασία απόφραξης ψυχρού φίλτρου  

CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 

1/04-30/9 max. 

IP-309 EN 116 
-5 

+5 

ΝΕΡΟ, mg/kg max. D-1744 
prEN ISO 

12937:1996 
200 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. D-1796 - - 

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. - EN 12662 24 

ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m 
D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v 
D-86 

prEN ISO 

3405:1998 

65 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v 85 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max. 360 

ΙΞΩ∆ΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s D-445 EN ISO 3104 2.00-4.50 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

  EN ISO 8754:1995 

10 

∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-613 EN ISO 5165:1998 51 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-4737 EN ISO 4264 46 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 D-2274 EN ISO 12205 25 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max. 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

- 

- 

ΧΡΩΜΑ D-1500  ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.  ΦΕΚ 1273 Β/2003  

ΤΕΦΡΑ, % m/m max. D-482 EN ISO 6245 0,01 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l IP-298/92   

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m IP-391/95  11 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ   διορθ.διαµ.   φθοράς 

σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max. 

 
ISO 12156-1 460 

 

2) Πετρέλαιο Θέρμανσης (CPV 09135100-5) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει το πετρέλαιο 

θέρμανσης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους 
να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων  

καθαρό και διαυγές απαλλαγμένο από νερό ή άλλες ξένες προσμίξεις μεγαλύτερα σε ποσοστά από τις 

προβλεπόμενα της ΑΧΣ 467/2002. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 
πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών στις επιτρεπόμενες αναλογίες. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124 σε ποσοστό 6 Kg/lt, 
όπως περιγράφεται στην ΑΧΣ 468/2002. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No3 έως ASTM 

No5.  
Οι ιδιότητές του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

      ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

EN ISO 12185 

EN ISO 3675:1998 
Να αναφέρεται 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. ºC D-93 EN 2719 55 

CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 

1/04-30/9 max. 
IP-309 EN 116 

 

-5 

 
ΝΕΡΟ, mg/kg max. D-1744 

prEN ISO 

12937:1996 
- 

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. D-1796 -               0.10 

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. - EN 12662 - 
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ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m 
D-189 

D-4530 
EN ISO 10370 0.30 (b) 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 ºC, ºC % v/v 
D-86 

prEN ISO 

3405:1998 

- 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 ºC, max. % v/v 85 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), ºC max.  

ΙΞΩ∆ΕΣ 40 ºC, cst ή mm2/s D-445 EN ISO 3104        6 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

  EN ISO 8754:1995 

1000 

∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ D-130 EN ISO 2160 ΚΛΑΣΗ 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-613 EN ISO 5165:1998 - 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min D-4737 EN ISO 4264 40 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 D-2274 EN ISO 12205  

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/10 – 31/3 max. 

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (ºC) 1/4 - 30/9 max. 

D-5950 

D-97 
ISO 3016 

-9 

0 

ΧΡΩΜΑ D-1500  ΕΡΥΘΡΟ 

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.  ΦΕΚ 1273 Β/2003               6 

ΤΕΦΡΑ, % m/m max. D-482 EN ISO 6245 0,02 

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l IP-298/92   

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m IP-391/95   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ   διορθ.διαµ.   φθοράς 

σφαιριδίου (wsd1.4) 60 ºC, max. 

 
ISO 12156-1  

 

3) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων  (CPV 09132100-4) 

 
Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)  

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει η αµόλυβδη βενζίνη, 

η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να 
λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη. Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη 

οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών 
αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 Kg/lt. Η ποιοτική ανίχνευση και 

ο ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.  
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.  

Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην 

αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. 

Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. 
Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη 
βενζίνη, υποβάλλουν στη ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους λεπτοµερή στοιχεία του 

προσθέτου, όπως τα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά, τη χηµική του σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο 
προστίθεται στο καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσµατα 

εργαστηριακών και µηχανικών δοκιµών, πιστοποιητικό µηχανικών δοκιµών, τα δεδοµένα ασφαλείας, δήλωση 
της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιµοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα 

µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό. 

Ανοχή νερού 
Δεδομένου ότι ορισμένες βενζίνες αυτοκινήτων έχουν την τάση να απορροφούν νερό, οι προμηθευτές να 

εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να 

προστίθενται αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 

Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9 
Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3 

Κλάση C1 (Μεταβατική περίοδος): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. 
Με απόφαση της Δ/νσης Πετροχημικών του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για 

τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της 
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προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία 

οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου. 

Γενικότερα, οι ιδιότητές της είναι αυτές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΙΑ 

 
ASTM/IP ISO/EN 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 ºC, kg/m³ 
D-1298 

D-4052 

ΕΝ ISO 3675 

EN ISO 12185 
720-775 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 ºC, %v/v 

D-86 
prEN ISO 

3405:1998 

Κλάσεις A 20-48,  

   C 22-50, C1 22-50 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 ºC, % v/v 
Κλάσεις A 46, 

  C 46-71,C1 46-71 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 ºC, % v/v min. 75 

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, ºC max 210 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, max. %v/v 2 

ΧΡΩΜΑ Visual      ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON, min 
D-2699 

D-2700 

EN 25164:1993 

EN 25163:1993 
95 

ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ, mg/l max. D-3341 EN 237:1996 5 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa D-323 
ΕΝ12/1993 

prEN 13016 

     Κλάσεις  A 45-60, 

C 50-80, C1 50-80 

ΘΕΙΟ, mg/kg max. D-4294 
EN ISO 

14596:1998 

EN ISO 8754:1995 

10 

ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v max. D-5443 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
1 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, % v/v max. D-1319 
EN 12177:1998 

EN 238:1996 
35 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ, % v/v max.   18 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, min. D-525 ΕΝ ISO 7536 360 

ΚΟΜΜΙΩ∆Η, mg/100ml max. D-381 EN ISO 6246 5 

∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 50 ºC) D-130 EN ISO 2160   ΚΛΑΣΗ 1 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.  
ISO 3405 

EN 12 
 ΚΛΑΣΗ C1  1050  

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l ΙΡ-298/92  3 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.  
EN 1601:1997 

PrEN 13132:1998 
2,7 

ΜΕΘΑΝΟΛΗ, % v/v max.  

EN 1601:1997 

prEN 13132:1998 

3 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ , % v/v max. 5 

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. 10 

ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max 7 

ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. 10 

ΑΙΘΕΡΕΣ (≥ 5 άτοµα C), % v/v max. 15 

ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v max. 10 

ΚΑΛΙΟ  
NF MO7-065, 

IP 456/00 
0 

 

 

Β. Λιπαντικά 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου (CPV 24900000-3) 

Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν που βοηθά τη ροή του πετρελαίου στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. 
Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να μειώνει το σημείο πήξης του πετρελαίου αλλά και να βελτιώνει την 
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ικανότητα ροής του ακόμη και σε θερμοκρασία 0°C, γεγονός που θα επιτυγχάνεται με την αποφυγή συσσωμάτωσης 

κρυστάλλων παραφίνης CFPP και στο σημείο ροής ΡΡ στο πετρέλαιο, φαινόμενο που εμφανίζεται στις χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

Θα πρέπει να αναμιγνύεται με το πετρέλαιο πριν την δημιουργία κρυστάλλων παραφίνης προκειμένου να 

αποτρέψει τη δημιουργία τους και όχι μετά. Είναι άχρωμο και περιέχει απόσταγμα πετρελαίου. 
Ενδεδειγμένη αναλογία 1/1000, για προστασία μέχρι -27 °C. 

Προδιαγραφές: Να καλύπτει την χειμερινή προδιαγραφή CFPP: -5°C 

Οδηγίες χρήσης του. 

Μέγεθος συσκευασίας 1(lt) 
 

Αντιψυκτικό ψυγείων (antifreeze) (CPV 24951311-8) 

Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων με αντισκωρικά πρόσθετα για όλες τις εποχές του έτους. Διάλυμα υψηλών 

προδιαγραφών βάσεως αιθυλογλυκόλης. Θα εξασφαλίζει αποτελεσματικά την ψύξη του κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, την προστασία από βρασμό, την διάβρωση, την ηλεκτρολυτική δράση και τη σπηλαίωση της αντλίας 

και θα παρέχει μεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των σωληνώσεων και της αντλίας νερού από 

φθορές και σκουριά και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα σε ακραίες θερμοκρασίες (κρύο-ζέστη).  

Θα περιέχει ενισχυμένη αντιψυκτική προστασία έως -25° C και αντιθερμική έως και +107° C.  
Προστίθεται στο νερό του ψυγείου σε ορισμένη αναλογία.  

Προδιαγραφές: BS 6580:1992, SAE 1034, ASTM D3306, JIS K2224 συμβατό με τους κινητήρες των ανωτέρω 

οχημάτων.  

Κατά την παράδοσή του το υλικό θα εξεταστεί ως προς τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του, θα 

παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους και θα συνοδεύεται από τα έγγραφα καταλληλότητας 

σύμφωνα με τους κανονισμούς λιπαντικών. 
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Αιθυλενογλυκόλη (% w/w) 

Περιεκτικότητα νερού (%) 
Περιεκτικότητα τέφρας (%) 

pH 33% υδατικό διάλυμα. 

Σημείο βρασμού (°C) 
Σημείο ψύξης (°C) 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) ή των 4 (lt) 
 

Παραφλού ψυγείων (paraflu)  (CPV 24322310-3) 
Yψηλής ποιότητας προδιαλυμένο υγρό το οποίο θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη, έτοιμο για χρήση, 
αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό, με αντισκωριακές ιδιότητες. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, 

πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και την 
διάβρωση. Πρέπει να παρέχει μεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των σωληνώσεων 

και της αντλίας νερού από φθορές και σκουριά.  
Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον μέχρι -30ο C και αντιθερμική κάλυψη τουλάχιστον μέχρι 100ο C. 
Προδιαγραφές: ASTM D 3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, JIS K, etc 

Θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, που θα αναφέρει ότι, θα είναι κατάλληλο για χρήση σε 
οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης. 

Οδηγίες χρήσης του. 
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Αλκαλικότητα pH 
Θερμοκρασία εμφάνισης πρώτων κρυστάλλων 

Σημείο βρασμού (°C) 
Συσκευασία βαρέλι περίπου των 200 (lt) 
 
Πρόσθετο συστήματος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE)  (CPV 24900000-3) 
Διάλυμα ουρίας 32,5% σε απιονισμένο νερό για την μείωση εκπομπής ρύπων (όρια EURO-4, EURO 5). Κατάλληλα για 
αυτοκίνητα με σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR.  
Προδιαγραφές : ISO 22241 /DIN 70070 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 10 (lt) 
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Γράσο βάσεως λιθίου (LCR2)  (CPV 24951000-5) 

Γράσο με βάση το λίθιο (LCR2) πολλαπλών χρήσεων, μαύρου χρώματος, ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο MoS2, 

ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Θα παρουσιάζει μεγάλη χημική σταθερότητα και 

υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, τη φθορά, την οξείδωση και τη διάβρωση. Θα είναι κατάλληλο για γενική 
λίπανση του συστήματος διεύθυνσης, αμορτισέρ, σούστες, σασί κλπ. οχημάτων, για κεντρικά συστήματα 

γρασαρίσματος φορτηγών αυτοκινήτων μέσω αυτόματου γρασαδόρου, για ποικίλες εφαρμογές σε μικρής έως 
και μεσαίας ταχύτητας ρουλεμάν (που απαιτούν γράσο υψηλής αντοχής και πρόσφυσης) και κουζινέτα 

αυτοκινήτων.  

Θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure). 
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -30ο C έως +130ο C τουλάχιστον.  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D -4950 LB/GB. 
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 20°C (g/ml). 

Εύρος Θερμοκρασιών λειτουργίας (°C). 
Κινηματικό ιξώδες (mm2/s) στους 40°C.  

Κινηματικό ιξώδες (mm2/s) στους 100°C. 
Κατεργασμένη διεισδυτικότητα (mm) στους 25°C. 

Διαχωρισμός ορυκτελαίου στους 40°C (%). 
Σημείο στάξεως, (°C). 

Απόπλυση με νερό στους 80°C, (% μεγ.) 

Προστασία από τη σκουριά, μεγ. 
Προστασία από τη φθορά, (mm, μεγ.) 

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, ώρες, ελάχ. 
Απώλεια μάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, μέγ.). 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 
ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Συσκευασία βαρέλι περίπου των 200 (lt) 
 

Λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα: ιξώδους ISO 46,68 (CPV 09211600-7) 
Πρόκειται για ενισχυμένα λιπαντικά με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδραυλικά 

συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε σύγχρονα 
βιομηχανικά υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα υψηλής πίεσης.  

Θα είναι συμβατά με όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 
Θα υπερκαλύπτoυν την προδιαγραφή: DIN-51524 PART IIΙ HLP. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
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Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 
Σημείο Ροής (°C) 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 
ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων ιξώδους SAE 10W-40  (CPV 09211100-2) 
Ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες καταλυτικούς, 

πολυβάλβιδους, turbo καθώς και μικρούς πετρελαιοκινητήρες.. Διατηρεί τη ρευστότητά του σε όλες τις συνθήκες 

θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει την άµεση λίπανση σε κάθε σηµείο του κινητήρα. Παρέχει εξαιρετική αντίσταση στην 

οξείδωση και τη δημιουργία καταλοίπων, επιμηκύνοντας έτσι τη ζωή του κινητήρα.  

Θα καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II, III, IV, V. 
Θα έχει υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα ενώ παράλληλα θα αποτρέπει, κατά το δυνατόν, την 

επικάθιση λάσπης ή άλλων εναποθέσεων στους κινητήρες. 
Ελάχιστες προδιαγραφές: ACEA A3/B3-08, ACEA A3/B4-08, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00, BMV Longlife 04, 

GM Dexos 2. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 
Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 

Σημείο Ροής (°C) 
Θειική τέφρα 

TAN Total Acid NUmber – Οξύτητα, mgKOH/g 

ΤΒΝ (Total Base NUmber) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 
ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 4 (lt) 
 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ιξώδους SAE 15W-40  (CPV 09211100-2) 
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων (SHPD), κατάλληλο για 
εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα. Κατάλληλο για 
πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες για πλήθος εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου. Κατάλληλο 
για πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς επιβατηγών αυτοκινήτων.  

Θα καλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II, III, IV, V. 
Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 
Ελάχιστες προδιαγραφές: ACEA E3/B4/B3/A3/A2, API CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.3/229.1, MAN M 3275, VW 505.00, MACK 
EO-L, VOLVO VDS-2, MTU TYPE 2 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 
Σημείο Ροής (°C) 

Θειική τέφρα 

TAN Total Acid NUmber – Οξύτητα, mgKOH/g 

ΤΒΝ (Total Base NUmber) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 
ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ιξώδους SAE 20W-50  (CPV 09211100-2) 

Πρόκειται για υπερενισχυμένα τελευταίας τεχνολογίας πολύτυπα λιπαντικά (τυποποίησης SAE 20W-50), 

υψηλών προδιαγραφών, παρατεταμένης χρήσης, για πετρελαιοκινητήρες με υπερπλήρωση (TURBO) καθώς 
και για πετρελαιοκινητήρες EURO I-II-III-IV & V που λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Θα 
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παρέχουν απόλυτη λίπανση προστατεύοντας τον κινητήρα από φθορά με άριστη συμπεριφορά και σταθερή 

απόδοση σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Μεταξύ όμοιων τύπων προσφερομένων λιπαντικών, προτιμητέα 

αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης S.H.P.D. (Super High Performance Diesel). 
Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς επιβατηγών αυτοκινήτων. 

Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 
Ελάχιστες προδιαγραφές: API CF-4/CF/SJ, ACEA E2/B4/B3/A3, MAN 271, MB 228.1/229.1. 

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 
Σημείο Ροής (°C) 

Θειική τέφρα 

TAN Total Acid NUmber – Οξύτητα, mgKOH/g 

ΤΒΝ (Total Base NUmber) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 
ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Βαλβολίνη ιξώδους SAE 80W/90  (CPV 09211400-5) 
Πρόκειται για ενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη πολλαπλών χρήσεων, με βασικό λάδι υψηλού δείκτη ιξώδους, 

τυποποίησης SAE 80W/90 με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, και με πρόσθετα κατά της φθοράς και της 

τριβής. Κατάλληλη για την λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών (ελικοειδών και κωνικών οδοντωτών 
τροχών). Θα παρουσιάζει υψηλή χημική σταθερότητα και θα παρέχει απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες και 

συνθήκες μεγάλης καταπόνησης. Θα προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες των κιβωτίων από φθορές, την 
σκουριά και την διάβρωση. Θα πληροί τουλάχιστον προδιαγραφές API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 05A, 

07A,12A,16B,17B. 
Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 

ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Λάδι ιξώδους SAE 30 για μικρούς βενζινοκινητήρες  (CPV 09211100-2) 
Θα είναι πρωτογενές, εξαιρετικής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς βενζινοκινητήρες και αλυσοπρίονα, ενώ θα 
υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API SC/CC MIL-L-2104B. 

Θα διαθέτει συγκολλητικά και βελτιωτικά πρόσθετα που θα εξασφαλίζουν την προστασία ολόκληρου του 

συστήματος λίπανσης (αντλία λαδιού, λάμα, αλυσίδα) του εργαλείου (αλυσοπρίονο), ενώ θα επιτρέπει την 
ψύξη και την απομάκρυνση των προσκολλούμενων ρητινών από την αλυσίδα.  

Θα αποτρέπει την εκτεταμένη επιμήκυνση της αλυσίδας ώστε να μην προκαλείται διαφοροποίηση της 
διαβάθμισης (pitch) αυτής και των γραναζιών. 

Θα διασφαλίζεται η ικανότητα ροής ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν θα προκαλεί καπνό κάτω από δύσκολες συνθήκες χρήσης. 
Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
Σημείο Ανάφλεξης (°C) 

Σημείο Ροής (°C) 
Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 

ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 
Μέγεθος συσκευασίας 1(lt) 
 
 

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (A.T.F.-DEXRON IID and IIIG) (CPV 09210000-4)  
Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων ταχύτητας που ελαχιστοποιεί τις τριβές και ο υψηλός δείκτης ιξώδους του 

προσφέρει σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες . Κατάλληλο για αυτόφωτα κιβώτια ταχυτήτων , υδραυλικά 

τιµόνια και υδραυλικά συστήµατα διεύθυνσης κάθε τύπου, όπως επιβατικά, φορτηγά, χωματουργικά 
µηχανήµατα κ.λ.π.  

Θα εκδηλώνει υψηλή θερμική και αντιοξειδωτική ιδιότητα στις εναλλαγές της θερμοκρασίας. 
Προδιαγραφές: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG, FORD΄S MERCON, ALLISON C-4 MERCEDES BENZ 

SHEET 236.1, ZF TE-ML 09/11/14, VOITH.  

Περιγραφόμενα Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 
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Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

Κινηματικό ιξώδες (cSt) στους 40°C 

Δυναμικό ιξώδες στους -40 ΊC 
Δείκτης ιξώδους 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) 
Σημείο Ροής (°C) 

Θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή 

ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α.) κατασκευαστή 
ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Υγρό φρένων DOT 4 (CPV 09211650-2) 

Υγρό φρένων για χρήση σε συστήματα πέδησης οχημάτων με υψηλές απαιτήσεις και υψηλό σημείο βρασμού 
ποιοτικής στάθμης DOT 4 συμβατό με τα ελαστομερή και όλα τα άλλα μέρη του συστήματος πέδησης καθώς 

και με τα λοιπά εν κυκλοφορία υγρά φρένων των ίδιων προδιαγραφών. Κατάλληλο για όλα τα συμβατικά 
συστήματα φρένων με ταμπύρα ή δίσκους, ακόμη και κάτω από σκληρές συνθήκες φόρτισης. Κατάλληλο για 

συστήματα πέδησης όλων των οχημάτων που φέρουν ταμπούρα ή δίσκους. 
Προδιαγραφές: SAE J 1704, ISO 4925, JIS K 2233, FMVSS 116 DOT 4 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 20 (lt) 
 

Βελτιωτικό βενζίνης  (CPV 24957000-7) 

Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Απομακρύνει από τους ψεκαστήρες του ιντζέξιον, το καρμπυρατέρ και τις 

βαλβίδες εισαγωγής καυσίμου τα υπολείμματα άνθρακα, κόλλας και βερνικιού. Μειώνει τη φθορά και λιπαίνει 
το πάνω μέρος των κυλίνδρων. Καταπολεμά τη διάβρωση του συστήματος τροφοδοσίας. Μειώνει το πάγωμα 

του καρμπυρατέρ και τις διακοπές. 
Οδηγίες χρήσης του. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 250 (ml) 

 
Βελτιωτικό πετρελαίου  (CPV 24957000-7) 

Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. 
Προλαβαίνει το βρώμισμα των μπεκ και διατηρεί την τέλεια απόδοση του κινητήρα. Βελτιώνει την ποιότητα 

ανάφλεξης αποτρέποντας κάθε πρόκαυση του πετρελαίου. Μειώνει την εκπομπή καπνού και καθαρίζει τα 

εκπεμπόμενα καυσαέρια. Μειώνει τη δημιουργία αφρού. Καταπολεμά τη διάβρωση του συστήματος 
τροφοδοσίας και τον διατηρεί σε καθαρή κατάσταση. Βελτιώνει τη λίπανση και επιτυγχάνει προστασία κατά 

της φθοράς της τρόμπας καυσίμου. Προστατεύει από το πάγωμα του πετρελαίου και βοηθά στο κρύο 
ξεκίνημα.  

Οδηγίες χρήσης του. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 250 (ml) 

 

Καθαριστικό μπεκ βενζίνης  (CPV 24957000-7) 

Καθαρίζει γρήγορα και δραστικά τα μπλοκαρισμένα μπεκ. Mειώνει τους βλαβερούς ρύπους και το θόρυβο του 
κινητήρα. Προσφέρει οικονομία καυσίμου και προστατεύει με αντιδιαβρωτικό πρόσθετο. Επαναφέρει τη 

σωστή απόδοση και την επιτάχυνση. 
Οδηγίες χρήσης του. 

Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 250 (ml) 

 
Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου  (CPV 24957000-7) 

Καθαρίζει γρήγορα και δραστικά τα μπλοκαρισμένα μπεκ. Μειώνει τους βλαβερούς ρύπους και το θόρυβο του 
κινητήρα. Προσφέρει οικονομία καυσίμου και προστατεύει με αντιδιαβρωτικό πρόσθετο. Επιμηκύνει τη ζωή 

της τρόμπας καυσίμου. Περιέχει βελτιωτικό βαθμό κετανίου για να ενισχύει την απόδοση ανάφλεξης. 

Οδηγίες χρήσης του. 
Μέγεθος συσκευασίας δοχείο των 250 (ml) 

 
    Καρπενήσι 31 Μαρτίου 2016 

                                                                            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.&Κ.Ε                   Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                   

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ              ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                                                                                                                           
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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αρ. Μελέτης: 15/2016  

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του 

Προσώπων για δύο έτη) 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 ΛΙΤΡΟ 750.000,00  0,6610 € 495.750,00  € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 ΛΙΤΡΟ 500.000,00  0,8789  € 439.450,00  € 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 ΛΙΤΡΟ 80.000,00  1,1650  € 93.200,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 1.028.400,00  € 

Φ.Π.Α. 23% 236.532,00  € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' 1.264.932,00  € 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 100,00  10,50  € 1.050,00  € 

2 Αντιψυκτικό 24951311-8 ΛΙΤΡΟ 400,00  6,50  € 2.600,00  € 

3 Παραφλού ψυγείων 24322310-3 ΛΙΤΡΟ 1.000,00  3,00  € 3.000,00  € 

4 Adblue 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 3.200,00  2,00  € 6.400,00  € 

5 Γράσο βάσεως λιθίου (LCR2) 24951000-5 ΛΙΤΡΟ 1.200,00  4,50  € 5.400,00  € 

6 
Λιπαντικό για υδραυλικά 
συστήματα ISO 46-68 

09211600-7 ΛΙΤΡΟ 2.000,00  3,00  € 6.000,00  € 

7 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 10W 
40 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 1.500,00  6,50  € 9.750,00  € 

8 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
15W40  

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 1.400,00                    5,50  € 7.700,00  € 

9 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
20W50 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 1.500,00   4,50  € 6.750,00  € 

10 Βαλβολίνη 80W90 09211400-5 ΛΙΤΡΟ 1.000,00   7,00  € 7.000,00  € 

11 Λάδι SAE 30 09211100-2 ΛΙΤΡΟ 200,00  3,50  € 700,00  € 

12 
Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων 

ταχύτητας 
09210000-4 ΛΙΤΡΟ 500,00                   5,00  €     2.500,00  € 

13 Υγρό φρένων 09211650-2 ΛΙΤΡΟ 300,00                   6,50  € 1.950,00  € 

14 Βελτιωτικό βενζίνης  24957000-7 δοχείο 30,00                   7,00  € 210, 00  €   

15 Βελτιωτικό πετρελαίου 24957000-7 δοχείο 50,00                   7,00  € 350, 00  €   

16 Καθαριστικό μπεκ βενζίνης  24957000-7 δοχείο 30,00                   7,00  € 210, 00  €   

17 Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου 24957000-7 δοχείο 50,00                   7,00  € 350, 00  €   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' 61.920,00  € 

Φ.Π.Α. 23% 14.241,60  € 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' 76.161,60  € 

 
Καρπενήσι 31 Μαρτίου 2016 

                                                                            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.&Κ.Ε                   Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ. 

 
 

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                   

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ              ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                                                                                                                           
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
             ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

               Αρ. Μελέτης: 15/2016 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του 

Προσώπων για δύο έτη) 
 

Άρθρο 1ο (αντικείμενο προμήθειας) 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των 

νομικών του προσώπων. 
Ειδικότερα, σχετίζεται με την προμήθεια: 

 Υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη), 
 Υγρών καυσίμων θέρμανσης , 

 Λιπαντικών, διαφόρων τύπων. 

Τα αναφερόμενα είδη, δημοπρατούνται με σκοπό την κάλυψη αναγκών των κάτωθι αναφερομένων φορέων: 
 Δήμος Καρπενησίου. 

 Σχολικέ Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Νομικά Πρόσωπα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), ανέρχεται στο ποσόν του ενός 

εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.341.093,60€) και 

πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες χρονικού διαστήματος για το υπόλοιπο μισό του 2016, το 2017 έως και α’ 
εξάμηνο 2018, αρχής γενομένης από της λήξεως των τρεχουσών συμβάσεων, με δυνατότητα παράτασης έως 

τρεις (3) μήνες, χωρίς όμως υπέρβαση των προϋπολογισθέντων δαπανών και ποσοτήτων εκάστου είδους των 
ως άνω αναφερομένων νομικών προσώπων. 

Συγκεκριμένα: 

1. Για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου η προμήθεια υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: 
 Πετρέλαιο κίνησης  – CPV 09134100-8. 

 Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5. 

 Βενζίνη αμόλυβδη – CPV 09132100-4. 

Η προμήθεια λιπαντικών περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη. 

 Λιπαντικά κινητήρων 

 Μετάδοσης κίνησης και εξωτερικής χρήσης,  

 Υδραυλικά υγρά,  

 Γράσο  

 Αντιψυκτικά – αντιθερμικά υγρά-πρόσθετα  

Οι ως άνω προμήθειες θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά τέλη του Φορέα. 
 

2. Για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Καρπενησίου η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει το παρακάτω είδος: 

Πετρέλαιο θέρμανσης  – CPV 09135100-5. 

Η δαπάνη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από 
το Δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.) 
 
3. Για τις ανάγκες των νομικών Προσώπων του η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει το παρακάτω 

είδος: 
Πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5. 

Η δαπάνη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται από 
το Δήμο στα νομικά του πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Α.Π.30106/10.10.2013 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.) 
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: 

 Για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Τμήμα 
Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας. 
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 Για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της 

κατακυρωθείσης προμήθειας. 

 
Άρθρο 2ο (σκοπός) 
Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών, 
των αναφερομένων στο άρθρο 1, της παρούσης, τόσο του Δήμου Καρπενησίου όσο και των νομικών του 

προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις, αφενός μεν του Υπουργείου Εσωτερικών, (Εγκύκλιος 3 – 
ΑΠ/11543/26.03.2013 & ΑΠ/30106/10.10.2013, «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των 
Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών 
τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ β΄ βαθμού»), αφετέρου δε της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σχετικός με το Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (κανονισμός Ε.Ε. 549/2013 – 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts) ESA 2010), το οποίος τέθηκε σε ισχύ την 
1η Σεπτεμβρίου 2014, («Δελτίο Τύπου – 31 Δεκεμβρίου 2014» & «Μεθοδολογικό Σημείωμα για τα κριτήρια 
ταξινόμησης ESA 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2014»). 
 
Άρθρο 3ο (ισχύουσες διατάξεις) 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στη 
διακήρυξη. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακηρύξεως. 

 

Άρθρο 4ο (συμβατικά στοιχεία προμήθειας) 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η Διακήρυξη της δημοπρασίας. 

 Η παρούσα συγγραφή 

 της Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 Οικονομική Προσφορά. 

 Η προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο 5ο (τμηματικές προσφορές) 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά:  
α) για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού (υγρά καύσιμα και λιπαντικά) ή  

β) για μέρος των προς προμήθεια ειδών όπως αναφέρεται παρακάτω: 

i. Για το σύνολο των υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων και θέρμανσης  
ii. Για το σύνολο των λιπαντικών,  

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό 
έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 6ο (ποιότητα πετρελαιοειδών) 
Τα πετρελαιοειδή θα είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 
νομοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 7ο (υπεύθυνες δηλώσεις) 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω: 

i. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: 
Το/τα προσφερόμενο/να είδος/η πληροί/ουν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αναλύονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Δημοπράτησης. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την προμήθεια των λιπαντικών, θα υποβάλουν, με τον τρόπο που 
καθορίζεται στη διακήρυξη, και τα ακόλουθα: 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: 
   Τα προσφερόμενα, στον διαγωνισμό, είδη των λιπαντικών: 

 Είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες προδιαγραφές των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 Έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) 
 Είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Επιπλέον για τα λιπαντικά είδη θα πρέπει να 

προσκομίζονται και τα ακόλουθα: 
     α) Ενημερωτικό Δελτίο ( Prospectus )- βεβαιώσεις. 

Τα κατατιθέμενα Ενημερωτικά Δελτία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που αναγράφονται στις προσφορές. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς διαφέρουν από τα αναγραφόμενα σ’ αυτά πρέπει 
να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. 
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Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια 
πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπο και επικυρωμένο από το Επιμελητήριο ή όποια 
άλλη αρμόδια αρχή, του τόπου όπου ανήκει η εταιρία. 
Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 
     β) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ( MSDS ) στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Φ.Ε.Κ. 886/Β/30-10-1991, Φ.Ε.Κ. 40/Β/27-1-1992, 1907/2006/ΕΚ 
(REACH), 453/2010/ΕΚ Παράρτημα II –ΑΠ/ 30/004/1638/6.7.2011, έγγραφο του Υπ. Οικ.) 

 
    γ) Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος ( TDS ) στην ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 8ο (χρόνος – τρόπος παράδοσης) 
Τα πετρελαιοειδή θα παραδίδονται ελεύθερα. 

1. Για τον Δήμο Καρπενησίου, τα υγρά καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) θα 
παραδίδονται στις αντλίες των πρατηρίων του Αναδόχου εκτός από αυτά της Αγίας Τριάδας που θα 
παραδίδονται στις δεξαμενές της Κοινότητας. 

2. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους αποθηκευτικούς χώρους των κτιρίων του Δήμου που 
κάνουν χρήση το εν λόγω είδος, ενώ των Σχολικών Επιτροπών θα παραδίδεται σε αποθηκευτικούς 
χώρους εκάστου σχολικού συγκροτήματος ή άλλης κτηριακής εγκατάστασης που κάνει χρήση το εν 
λόγω είδος και θα υποδεικνύουν κατά περίπτωση τα εν λόγω νομικά πρόσωπα. 

3. Τα λιπαντικά είδη, θα παραδίδονται στις Αποθήκες του Δήμου.  
 
Τα πετρελαιοειδή, θα παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτού, εντός του συμφωνηθέντος 
χρονικού ορίου παράδοσης και σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην διακήρυξη. 
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών 
δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος. 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, που προβλέπεται από την διακήρυξη, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους εντός των χρονικών ορίων και με 
τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες του εκάστοτε νομικού προσώπου και κατόπιν εντολής του ιδίου. 
Το εκάστοτε νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφ’ όσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα. 
 
Άρθρο 9ο (Ασφάλιση) 
Εφ’ όσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια είδη, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη 
του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την ημέρα προσωρινής 
παραλαβής τους, όπως προβλέπεται στην παρούσα και στο Τεύχος της Διακηρύξεως. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 30 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο (έλεγχος) 
Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων 
και λιπαντικών διαφόρων τύπων) διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου 
σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες αποφάσεις του Α.Χ.Σ. Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη): Σύμφωνα μ’ ένα εκ των αναφερομένων προτύπων: Α.Χ.Σ. 13/85 (Φ.Ε.Κ. 
314/Β/1985), ΕΛΟΤ EN ISO 3170, ΕΛΟΤ EN ISO 3171, EN 14275, Αγορανομική Διάταξη 7/2009, (Φ.Ε.Κ. 
1388/Β/13.7.2009) ή και κάθε άλλη νεώτερη αυτών. 
Λιπαντικά: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας αγορανομικές διατάξεις, 
διατάξεις του Α.Χ.Σ. και της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
 

Καρπενήσι 31 Μαρτίου 2016 

                                                                            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.&Κ.Ε                   Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                   

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ              ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                                                                                                                           
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του 

Προσώπων για δύο έτη) 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

Του ……………………………………………………………… 
Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
Fax : ……………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………… 
 

ΟΜΑΔΑ Α1 (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

3 Βενζίνη αμόλυβδη ….…..%   

      

Α2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

      

Α3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

    

Α4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

Α5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   

      

Α6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

2 Πετρέλαιο κίνησης ……...%   
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ΟΜΑΔΑ Α2 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Α3 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

ΟΜΑΔΑ Α4 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης ….…..%   

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ (€) 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 

1 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 100,00    

2 Αντιψυκτικό 24951311-8 ΛΙΤΡΟ 400,00    

3 Παραφλού ψυγείων 24322310-3 ΛΙΤΡΟ 1.000,00    

4 Adblue 24900000-3 ΛΙΤΡΟ 3.200,00    

5 Γράσο βάσεως λιθίου (LCR2) 24951000-5 ΛΙΤΡΟ 1.200,00    

6 
Λιπαντικό για υδραυλικά 
συστήματα ISO 46-68 

09211600-7 ΛΙΤΡΟ 2.000,00    

7 
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 10W 
40 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 1.500,00    

8 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
15W40  

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 1.400,00    

9 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
20W50 

09211100-2 ΛΙΤΡΟ 1.500,00     

10 Βαλβολίνη 80W90 09211400-5 ΛΙΤΡΟ 1.000,00    

11 Λάδι SAE 30 09211100-2 ΛΙΤΡΟ 200,00    

12 
Λιπαντικό αυτόµατων κιβωτίων 
ταχύτητας 

09210000-4 ΛΙΤΡΟ 500,00   

13 Υγρό φρένων 09211650-2 ΛΙΤΡΟ 300,00   

14 Βελτιωτικό βενζίνης  24957000-7 δοχείο 30,00   

15 Βελτιωτικό πετρελαίου 24957000-7 δοχείο 50,00   

16 Καθαριστικό μπεκ βενζίνης  24957000-7 δοχείο 30,00   

17 Καθαριστικό μπεκ πετρελαίου 24957000-7 δοχείο 50,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'  

Φ.Π.Α. 23%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'  

 

Καρπενήσι  …..../….../ 2016 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης καυσίμων δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της 
μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 

παράδοσης στην πόλη που εδρεύει ο Ο.Τ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

             

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.:  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
(τίτλος φορέα)  
ΑΦΜ …………………..  
  

ΣΧΕΔΙΟ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 

ΠΟΣΟΥ ……………………. € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 
 
Στο ……(τόπος) του …..(φορέας), σήμερα την ……………. μεταξύ  
του κ. (ονοματεπώνυμο Δημάρχου ή Προέδρου κάθε νομικού προσώπου), (αξίωμα ως εκπροσώπου και 
τίτλος φορέα) και  
του ………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & ΑΔΤ: ……………….., ο οποίος 
εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία με την επωνυμία ……………… με έδρα την ………………… …………….. κι 
ΑΦΜ ………. συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με βάση την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ και έχοντας 
υπόψη:  

1)Την αρ.πρωτ.:971/26-01-2016 διακήρυξη. 
2)α) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
β) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

19/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Το Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κι άλλες διατάξεις» 
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.13 του Ν. 2386/96 (ΦΕΚ 43Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών 

κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» για την παρακράτηση φόρου 
στην προμήθεια υγρών καυσίμων. 

ε) Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/τ. Β΄ /10-2-99), όπως τροποποιήθηκε με την 
Π1/667/29-3-2005 (ΦΕΚ 448/Β΄/7-4-2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εξαίρεση προμηθειών που 
πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών  από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα 
Προμηθειών (Ε.Π.Π)». 

στ) Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ 279/Α). 

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
η) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
θ) Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007). 
ι) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το ΠΔ 60/2007. 
ια) Το Ν. 3669/2008 1984, άρθ. 25 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), περί ενστάσεων κατά τη διαδικασίες 
διαγωνισμών, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4146/2014, άρθ. 59, παρ. 4· 
ιβ) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
ιγ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» κι άλλες διατάξεις». 

ιδ) Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-9-2010) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία», όπως ισχύει σήμερα (Ν. 4055/2012). 

ιε) Το Ν. 3943/2011, άρθ. 29 παρ. 3 (ΦΕΚ 66^/31.03.2011), περί ηλεκτρονικού παραβόλου. 
ιστ) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

ιστ) Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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ιζ) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 
Α΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για 
προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός 
ισχύει κάθε φορά. 

ιη) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

ιθ) Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/6.11.13) άρθρο 9, παρ. 4β, περί τροποποιήσεως του ν. 4155/2013, άρθρο 9, 
παρ. 2 

κ) Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

κα) Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 160/Α/2014). 

κβ) Το Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ29/Α/19.3.15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις.» περί της μεταθέσεως της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014. 

2. Την 15/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου για την έγκριση διενέργειας της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 

3. Την εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης των …(ποσό)…………….€ που είναι εγγεγραμμένη και 
ψηφισμένη με την αρ.132/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον προϋπολογισμό του 
(φορέας)………………… (Κ.Α.  …………………..), όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω 
προμήθεια για το έτος 2016 και η σχετική υποχρέωση δέσμευσης για τους αντίστοιχους κωδικούς 
προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018 . 

4. Την αρ.133/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης 
και οι τεχνικές προδιαγραφές. για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 

5. Την … Απόφαση του ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ με την οποία , ψηφίστηκε η πίστωση των 
………………€, (Κ.Α.  …………………..), οικ. έτους 2016 και η σχετική υποχρέωση δέσμευσης για τους 
αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού έτους 2017 και 2018. 

6. Την αρ.πρ.:4145/05-04-2016 Περίληψη Διακήρυξης Δημάρχου. 
7. Την ………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του από ……………..πρακτικού 

δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». 

8. Την ………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με ημερομηνία έκδοσης ………….., ποσού ………..€ 
της τράπεζας ……………….. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εταιρία …………..,με την επωνυμία «……………………………» 

που ανακηρύχθηκε βάσει της αριθμ.…………. κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καρπενησίου και η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΕΤΗ» προϋπολογισμού …………€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή…………€, συνολικού 
συνεπώς ποσού …………€ με τους ακολούθους όρους και συμφωνίες: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα προς προμήθεια υγρά καύσιμα από τον «Ανάδοχο» αφορούν : 
……….. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
1. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου ή των Νομικών προσώπων. 
2. Η συμβατική αμοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του «Αναδόχου» και συνίσταται 

στο χρηματικό ποσό των …………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαμβάνεται 

τμηματικά κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των 
νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων 
πληρωμής. 

4. Οι κάθε είδους φόροι, φόροι εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη κλπ βαρύνουν 
τον Ανάδοχο.  

5. Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής λόγω αύξησης της τιμής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. βαρύνει 
αποκλειστικά τον Δήμο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Σε συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην Διακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε την ήδη από 
εκείνον κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής με την αριθμ. ………….. της ………….., Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ανερχόμενη σε ποσοστό 2,5% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς 
τον ΦΠΑ, δηλαδή ποσού …………..€. 
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ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης 

έως και τρεις (3) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση της κατακυρωθήσης, στην προμηθεύτρια επιχείρηση, 
συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου είδους.  

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 
Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 
ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο στις περιπτώσεις που το νομικό πλαίσιο το 
οποίο την διέπει ορίζει και λαμβανομένων υπόψη των σχετικώς στα στοιχεία-έγγραφα του Διαγωνισμού. 

2. Το δικαίωμα περί μονομερούς λύσης της σύμβασης έχει κι ο Ανάδοχος, σε περίπτωση πλήρωσης των 
οικείων νομικών και των στο πλαίσιο των διαγωνιστικών τευχών-στοιχείων τιθέμενων προϋποθέσεων. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της 
μελέτης και την προσφορά. 
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση του με άλλο που 
να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που 
ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί 
με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του 
συμβατικού χρόνου με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται και σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
1. Όπως όλα τα έγγραφα-στοιχεία του διαγωνισμού, τα έγγραφα- στοιχεία της προσφοράς της Αναδόχου, 

ήταν συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, έτσι και η παρούσα συντάσσεται στην ελληνική, ομοίως δε 
οιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα γίνεται στην ελληνική. 

2. Μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία-έγγραφα κανένα άλλο 
έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές αναμεταξύ των  
συμβαλλομένων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιοδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων της 
σύμβασης. 

3. Η συμβατική σχέση των Μερών (εφαρμογή - ερμηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό 
Δίκαιο, τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
Ελληνικών δικαστηρίων. 
Η σύμβαση αυτή συντάχτηκε σε 5 (πέντε) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο (αξίωμα εκπροσώπου φορέα) Ο….(ιδιότητα εκπροσώπου επιχείρησης) 
  
  
  

(ονοματεπώνυμο) (ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 
 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)                                                               Ημερομηνία έκδοσης …………… 
                                                                                                                         ΕΥΡΩ ……………………………. 
 
Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με αριθμό ……………….. για ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………… (και ολογράφως)……………………………… υπέρ της Εταιρείας………………………………, 
οδός…………………., αριθμός …, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 
προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….. για την 
προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς ………………………………………σύμφωνα με την αριθ. ……/……… 
Διακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16PROC004175492 2016-04-08



52 
 

 
 
 
 
 
 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)                                                         Ημερομηνία έκδοσης …………… 
                                                                                                                   ΕΥΡΩ ……………………………. 
 
Προς:  (αναθέτουσα αρχή) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ με αριθμό …………………….. για ΕΥΡΩ…………………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………… (και ολογράφως) ......………………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 
Εταιρείας ……………………………… οδός……..……………., αριθμός………, ΤΚ……………... (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό 
……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς 
……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ευρώ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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