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Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες 
του Δήμου, (πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8,) για τα έτη 2018 και 2019 κατόπιν του 
προηγηθέντος άγονου ως προς το είδος αυτό διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου.» 
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ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ  ́εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 
- Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.», 
- Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- Ν.4257/2014/Α’93 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 63, 
- Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- Ν.4111/2013 (Α’18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ», 
- Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον 
Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 
Α'/23.2.2007), 

- Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- Ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

- Ν.3414/2005 (Α’ 279) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», 

- Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

- π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.», 

- π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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- π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης», 

- την υπ’ αριθ. 34/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Περιστερίου, 

- τη με αριθ. 614/11-10-2017 (ΑΔΑ: 737ΒΩΞ2-ΒΡΡ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθ. οικ.31592/7-8-2017 πρωτογενές αίτημα της προμήθειας του Δήμου για καύσιμα 
και ελαιολιπαντικά, με ΑΔΑΜ: 17REQ001786480, 

- την υπ’ αριθ. 507/2017 (ΑΔΑ: 6Ζ1ΩΩΞ2-750) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
για δέσμευση εγγραφής των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των ετών 2018 και 
2019 για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου του 
νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, και έγκριση της 34/2017 
μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και ανάρτηση της πράξης ως 
εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ001808289, 

- τη με αρ. 239/2017 (ΑΔΑ: Ω6ΧΑΩΞ2-ΓΒΚ) πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας της δαπάνης και του διαγωνισμού, 

- τη με αρ. 738/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ03ΩΞ2-8ΞΠ) με την οποία 
ορίστηκε να επαναληφθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια του πετρελαίου κίνησης με 
τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού, 

- τη με αριθ. 748/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΦΠΩΞ2-3ΕΝ) με την οποία 
καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, 

- την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.7423/28-2-2017 (ΑΔΑ: 7Δ20ΩΞ2-2ΗΙ) του Δημάρχου 
Περιστερίου Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής υλοποίησης της προμήθειας είναι τα εξής: 
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Δραστηριότητα ΟΤΑ 
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ΑΦΜ 090094082 

ΔΟΥ A’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 

Πόλη Αθήνα –Περιστέρι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12134 

Κωδικός NUTS EL302 

Τηλέφωνο 210-5701606, 210-5764960 

Φαξ 210-5764960 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tdso@peristeri.gr  

Αρμόδιοι για επικοινωνία Βασίλειος Αγγελόπουλος & 
Δήμητρα Μπακατσιά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.peristeri.gr  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : Συνοπτικά Στοιχεία - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ 

ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης 

& Συντήρησης Οχημάτων 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός, (άνω του κατώτατου ορίου της 
παραγράφου γ’ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής (όπως ειδικότερα αναλύεται στο άρθρο 19.4 της 
παρούσας διακήρυξης). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 50409 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 4/12/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4/12/2017      ΩΡΑ 20:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5/1/2018      ΩΡΑ 13:00 

mailto:tdso@peristeri.gr
http://www.peristeri.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

και 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  840.763,50€ (προ ΦΠΑ 24%) 
 
1.042.546,74€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 
2018 

  404.340,00€ (προ ΦΠΑ 24%) 
  501.381,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΕΤΟΣ 
2019 

  436.423,50€ (προ ΦΠΑ 24%) 
  541.165,14€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

240 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

της 34/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής. 

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ  & ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα άρθρα: 12 & 13 της Γενικής & 1 της Ειδικής 
αντίστοιχα Συγγραφής Υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης και & 

των άρθρων 32& 33 της διακήρυξης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
2. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου) 
 
3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 εφόσον εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση της παρ. 6 
του άρθρου 36 του Ν.4412/2016    

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 

1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3 ΕΕΕΣ (ως ξεχωριστό Παράρτημα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους (πετρέλαιο κίνησης) 

ορίζονται στο άρθρο 1 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (η μελέτη περιλαμβάνει: 
Τεχνική έκθεση – Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Προϋπολογισμός. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016, ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το 
υπό προμήθεια είδος, με τις προθεσμίες των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016. 

 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους. 
 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 1.042.546,74€, η οποία αναλύεται σε 

501.381,60€ για το έτος 2018 και 541.165,14€ για το έτος 2019 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον οικονομικό 
προϋπολογισμό του Δήμου, των ετών 2018 και 2019 ως κάτωθι: 

 
 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Κ.Α. 

ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2018 2019 
10.6641.202 

ΔΗΜΟΣ 

75.207,24 81.174,77 
20.6641.20 225.621,72 243.524,31 
30.6641.20 75.207,24 81.174,77 
35.6641.20 125.345,40 135.291,29 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
 

- Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 
- Η προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ως παράρτημα της παρούσας 

διακήρυξης). 
- Η 34/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

(γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 
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- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης της παρούσας σύμβασης με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4/12/2017. 
 
 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Μετά την αποστολή δημοσίευσης της παραπάνω περίπτωσης Α. ακολουθούν οι κάτωθι 

δημοσιεύσεις / αναρτήσεις: 
 

- α)Προκήρυξη (της παρούσας Διακήρυξης κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 65 
του Ν.4412/2016) και  
β)το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  
ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν.4412/2016. 
 

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με όλα τα έγγραφα της σύμβασης : www.promitheus.gov.gr, με 
Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 50409 

 
 

- Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66, το άρθρο 377§1 περίπτ. (82 και 35) και το άρθρο 379 §10 & §12 του 
Ν.4412/2016 θα δημοσιευτεί ως κάτωθι:  

 
Εφημερίδα  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Εφημερίδα  ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Εφημερίδα  ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Εφημερίδα  ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
 

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Περιστερίου (Πλ. Δημοκρατίας 1). 
 

- Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.peristeri.gr στην διαδρομή: 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί Προμηθειών. 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει 

τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α’163. 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.peristeri.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7 : Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους, 

 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ́  όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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ΑΡΘΡΟ 8 : Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8), 
για τις ανάγκες του Δήμου, για τα έτη 2018 και 2019. 

 
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το υπό προμήθεια είδος (πετρέλαιο κίνησης) της 

ΟΜΑΔΑΣ Α, του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 34/2017 μελέτης, το οποίο κατατάσσεται στον 
ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως αναλύεται στον 
κάτωθι πίνακα, όπου παρουσιάζεται η συνολική αξία της σύμβασης αλλά  αναλύεται και η 
εκτιμώμενη αξία για το είδος πετρέλαιο κίνησης. 
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1 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(Δήμος) 

460.000 496.500 956.500 ΛΙΤΡΑ 0,879 404.340,00 436.423,50 

            ΣΥΝΟΛΟ 404.340,00 436.423,50 

        ΦΠΑ 24% 97.041,60 104.741,64 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

501.381,60 541.165,14 

        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΤΗ 2018-2019 
1.042.546,74 

 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στην 34/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 : Επιτροπή διαγωνισμού 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίστηκε με την 614/11-
10-2017 (ΑΔΑ: 737ΒΩΞ2-ΒΡΡ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό 
από τη μέρα ανάρτησής τους μέσω:  

- της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός 
συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το είδος με α/α 1 (πετρέλαιο 
κίνησης) της ΟΜΑΔΑΣ Α: 50409, 

- του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις-Διακηρύξεις και  
- μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη διαδρομή: 

Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και οκτώ 8 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή 
καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο 
τρόπο, είτε που το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τις απαντήσεις στα ως άνω αιτήματα από την 
αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της 
σύμβασης μέχρι και την έκτη (6η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών εφόσον αυτά ζητηθούν έγκαιρα. 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.peristeri.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Αν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν εγκαίρως από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αλλά δεν παρασχεθούν έως και την 6η ημέρα πριν 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητούνται εγκαίρως ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και των 
συμμετεχόντων ή του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα : 
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α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΣΔΣ : Ν.2513/1997, ΦΕΚ 139 Α’), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

13.2 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι 
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

13.3 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν το διαγωνισμό με περισσότερες 
της μιας προσφορές. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται 
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των κατά περίπτωση υποβληθέντων 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

14.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, αφορά 
στους διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

• στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
14.2 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
14.3 αν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ.(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

 
14.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν.4412/2016, 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 
του Ν.4412/2016, 

η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητα του,  

 
14.5 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) 
(αφορά μόνο τις ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό). 
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14.6 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 

 
14.7 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 14.1, 14.3 και 14.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

14.7.1 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

14.7.2 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 : Κριτήρια Επιλογής 

15.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν το δικαίωμα εμπορίας ή 
και κατασκευής των ειδών, όμοια με αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 1 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό του Ν.4412/2016. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
ενδιαφερομένων (συναφή με το αντικείμενο του προς προμήθεια είδους) θα πρέπει να 
αποδεικνύεται με την εγγραφή τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους (δηλώνεται στο ΕΕΕΣ). 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 24 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
 

15.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 

απαιτείται δήλωση μέσω του ΕΕΕΣ περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά 
περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
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της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι για καθένα από τα παραπάνω 
μικρότερος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το υπό προμήθεια είδος, χωρίς το 
ΦΠΑ κατ’ έτος. 

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 24 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
 

15.3 Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται εκτός των ηλεκτρονικά υποβληθέντων στοιχείων 

του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς κατά το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης και με 
την προσκόμιση: 

Κατάλογου τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα σύμβαση προμηθειών που 
εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενος 
από κατάλληλες συστάσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών. Τα παραπάνω 
δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και προσκομίζονται με τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 
κατά το άρθρο 24 της παρούσας. 

 
15.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 

προβλέπονται στην παρ. 15.2 και τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 15.3 του παρόντος άρθρου, ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, θα 
πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους 
πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης δέσμευσης των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. 

Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 15 και να μη 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 της 
παρούσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η 
αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από 
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Με τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : Κανόνες προκαταρκτικής απόδειξης επιλογής – αποδεικτικά μέσα 

16.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της διακήρυξης και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 15.1, 15.2, 15.3 του 

άρθρου 15 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ESPD), σύμφωνα με το 
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επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ1 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 2  και 
επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
 

16.2 Ως αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 14 και ότι πληρούν τα κατά περίπτωση σχετικά κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 24 της παρούσας διακήρυξης κατά το στάδιο 
υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 : Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

17.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 34/2017 

μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και στην παρούσα Διακήρυξη, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του υπό προμήθειας είδους.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
17.2 Χρόνος και Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  
 
17.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3: Συνοπτικά Στοιχεία – Χρόνος και 
τόπος διαγωνισμού), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 
Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

17.2.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 
και 1.4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017)  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 

                       
1 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος 
VI Τελικές δηλώσεις. 
2 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση 
του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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17.2.3 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναζητούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το είδος πετρέλαιο κίνησης ώστε να καταθέσουν προσφορά, τον κάτωθι α/α 
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 50409: 

 
17.2.4 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

 
17.2.5 Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και 
επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον 
κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format(PDF). 

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς 
Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της 
προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 
ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον 
οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού 
φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα (όσα υπογράφονται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα) τα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά). 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
17.2.6 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 
1924/Β’ 2-6-2017), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Για απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017). 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, 
άρθρου 79 του Ν.4412/2016). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική 
Προσφορά 

18.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής.  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα 
με το άρθρο 15 της ΥΑ Αριθμ.56902/215/17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 
18.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, (βλ. άρθρο 22 της παρούσης). 
 
18.1.2 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 

1 & 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο  
ΕΕΕΣ (Παράρτημα IΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, ως 
προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 (Λόγοι 
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αποκλεισμού) και πλήρωσης των κατά περίπτωση κριτηρίων επιλογής του άρθρου 15 
(Κριτήρια Επιλογής) αντίστοιχα της παρούσης διακήρυξης. 

 
Στο ΕΕΕΣ συμπληρώνονται (το ΜΕΡΟΣ VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση) τα 

σχετικά πεδία του: 
 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Β & Γ), 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Β, Γ και Δ3), 
ΜΕΡΟΥΣ IV  (ΕΝΟΤΗΤΑ: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής), 
ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ. 
 
 
Σημείωση:  
• Η Δ ΕΝΟΤΗΤΑ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ  
δεν απαιτείται και δεν συμπληρώνεται (τυχόν απάντηση δεν λαμβάνεται υπόψη), 
και 

• το ΜΕΡΟΣ V (Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων)  
δεν απαιτείται και δεν συμπληρώνεται (τυχόν απάντηση δεν λαμβάνεται υπόψη). 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Κατά την υποβολή του το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τον κατά περίπτωση 

εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και είναι δυνατή με μόνη την ψηφιακή 
υπογραφή του, η προκαταρκτική απόδειξη περί μη έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 14.1 (περ α’-στ’)του άρθρου 14 της 
παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ συμπληρώνοντας μόνο τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με: 

 
το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Β),  
το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  Α, Β, Γ και Δ) και  
το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής)  
προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κατά περίπτωση κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 15 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. Το ΜΕΡΟΣ VI του ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σε κάθε 
περίπτωση. 

 
 
Το  ΕΕΕΣ  υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
 
(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

                       
3 Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 
ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριμένη διακήρυξη. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ αναρτά στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης δύο αρχεία του ΕΕΕΣ: 

το ένα με κατάληξη .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο και 
ένα σε μορφή με κατάληξη .xml, το οποίο τελευταίο δεν είναι αναγνώσιμο (δεν 

«ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).  
 
 
 
 
(2) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας:  
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το επικουρικό αρχείο με κατάληξη .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, 

να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el . 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα 
πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την 
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει: «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι 
πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν 
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε. 
(ε) Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς του µε 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  
 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον 

χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el) να δημιουργούν το EΕΕΣ (σύμφωνα με 
το αναρτημένο ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό πρότυπο με κατάληξη .pdf), να συμπληρώνουν με ευθύνη 
τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 
αρχείου .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 
διαγωνισμό. 

 
18.2 Τεχνική Προσφορά  
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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. 

Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία αφορούν στο είδος της προμήθειας, δηλαδή 
οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις, άδειες λειτουργίας, 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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προδιαγραφές)  απαιτείται από την 34/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής/Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων (κυρίως τελευταία παράγραφος του άρθρου 
9 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων αυτής) να προσκομιστεί κατά το στάδιο της αρχικής 
ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο Δικαιολογητικά /Τεχνική προσφορά με την τεχνική 
προσφορά του συμμετέχοντα, ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι άδειες 
λειτουργίας να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς 
και οι τυχόν δηλώσεις να φέρουν υπογραφές από την ημερομηνία της ανάρτησης της 
παρούσας διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νεώτερη και οι οποίες να 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή για τον συμμετέχοντα, αλλιώς θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής αν αφορά και υπογράφεται από τρίτους και όχι τον συμμετέχοντα. Τυχόν 
ένορκες δηλώσεις να φέρουν υπογραφή με ημερομηνία σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω 
αναφερόμενα. 

 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, υπογράφοντας ψηφιακά μόνο όσα εξ αυτών 
συντάσσει και υπογράφει ο ίδιος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική Προσφορά 

19.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 

19.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

19.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον υποψήφιο. 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 υποψήφιος 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά 
δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

19.4 Σχετικά με την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για 
την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016 καθώς και το άρθρο 63 του Ν.4257/2014/Α’93, προμηθευτής 
αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον το 
προαναφερόμενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της 
διακήρυξης σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.  

Για το υπό προμήθεια είδος πετρέλαιο κίνησης η τιμή προσφοράς θα πρέπει να 
δίνεται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης 
τιμής χονδρικής, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας του 
προαναφερόμενου είδους και όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 11 της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής.  

Η ποσοστιαία έκπτωση μόνο για το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να είναι και αρνητική 
όχι όμως μεγαλύτερη από 2%. 

 
Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και 

για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
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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 (κατά τα αναφερόμενα παραπάνω) από 
την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 34/2017 μελέτης 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου για το υπό προμήθεια είδος 
προ ΦΠΑ.  

 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά του σε 
μορφή pdf. 

 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το 

ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
19.5 Όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτό, θα 

είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ (€). 
19.6 Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή 

αιρέσεις ή που θα υποβάλουν αόριστη προσφορά αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 
19.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης 

για το είδος 1 της ΟΜΑΔΑΣ Α (πετρέλαιο κίνησης) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
19.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
19.9 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
19.10 Η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους, 

με τον παραπάνω τρόπο αποτελούν την τελική τιμή της προσφοράς τους για την πλήρη, 
επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας του είδους πετρέλαιο κίνησης που 
περιγράφεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης και τεκμαίρεται ότι 
για τον προσδιορισμό της έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για 
φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

19.11 Η προσφερόμενη τιμή (προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το είδος του 
άρθρου 1 «πετρέλαιο κίνησης» της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης) 
δεσμεύει τον Ανάδοχο και θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και 
δε θα τεθεί σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

19.12 Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται στην τιμή ανά μονάδα 
μέτρησης της προσφοράς χωρίς το Φ.Π.Α. 

19.13 Επισημαίνεται ότι η προκύπτουσα ανά μονάδα μέτρησης τιμή, της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα για το είδος δαπάνη προ ΦΠΑ 
(με εξαίρεση την πιθανότητα προσφερόμενης αρνητικής έκπτωσης). 
 

19.14 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ηλεκτρονικά μόνο όταν αυτές 
ζητούνται κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από αίτημα του οργάνου (επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισμού). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
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19.15 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το 
σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις που να εξηγούν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

20.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό 
διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

20.2 Προσφορά που τυχόν ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφο αίτημα προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την 
αποδοχή της παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, για 
προθεσμία κατά ανώτατο όριο διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τις επιφυλάξεις των οριζομένων στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 : Λόγοι απόρριψης προσφορών 

21.1 H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 17.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 17.2 (Χρόνος και τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), στα άρθρα 18 
(Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική προσφορά), 19 
(Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική προσφορά), 20 (Χρόνος Ισχύος Προσφορών), 
23 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών) και 24 (Πρόσκληση υποβολής 
Δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Αξιολόγηση) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 23.5 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 23.5 της παρούσας και το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 
14.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 : Εγγυήσεις 

22.1 Εγγύηση συμμετοχής. 
Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το προσφερόμενο είδος χωρίς το 
Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει 
χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

 
Αναλυτικά το απαιτούμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής έχει ως κάτωθι: 

 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟ ΕΙΔ. 
ΣΥΓΓΡ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
34/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
(€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1 1. Πετρέλαιο κίνησης (Δήμος) 840.763,50 16.815,27 

 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 

στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από 
το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 
22.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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22.3 Οι εγγυήσεις των παρ. 22.1 και 22.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 
22.4 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές τα κάτωθι: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
αα) για τις εγγυήσεις συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και 
ββ) για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό της απόφασης 
κατακύρωσης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση 
εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Υποδείγματα (όχι δεσμευτικά) εγγύησης συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
παρατίθεται στα Παραρτήματα I & II της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η μορφή των υποδειγμάτων δεν αφορά τις εγγυητικές που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις από το υπόδειγμα του 
παραρτήματος μπορεί να έχουν εγγυήσεις που εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(π.χ. όσον αφορά την υπαγωγή τους σε περιορισμό ποσοτικού ορίου). 

 
22.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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ΑΡΘΡΟ 23 : Ηλεκτρονική αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών 

23.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ., μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

23.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

23.3 Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
θα πραγματοποιηθεί επίσης κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 
αρχή. 

23.4 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

23.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

23.6 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα γνωμοδοτικών 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. 

 
Ειδικότερα: 
 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για 
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό για την παραπάνω αξιολόγηση, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’ και β’ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία με τη 

σύνταξη ενός πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση μέσω της 
επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα α΄ και β’ σημεία οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται 
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. 

 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016. 

 
 
1. πετρέλαιο κίνησης 
 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης του πετρελαίου κίνησης θα είναι 

σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. 
 
Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου κίνησης, δεν παραμένει σταθερή 

αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν 
αναπροσαρμογές της τιμής (όχι όμως του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης). 

 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που 

προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής όπως αυτή ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της 
εκάστοτε ποσότητας η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό δελτίο αποστολής.  

Η ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να είναι και αρνητική όχι όμως μεγαλύτερη από 2%. 
 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα 

μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης. 
 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που προκύπτει μετά την 

εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το 
είδος.  

 
Ισότιμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 
Σε περίπτωση ισοτιμίας, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και τα πρακτικά 

των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική 
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Επιτροπή) της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 
27.1 της παρούσας. 
 

Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, εφόσον κριθεί ότι η 
προσφορά του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 
Θα ανακηρυχθεί ένας προσωρινός ανάδοχος για το υπό προμήθεια είδος πετρέλαιο 

κίνησης του άρθρου 1 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 
Ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε μέρος 

της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους πετρέλαιο κίνησης. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 24 : Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης - 
Αξιολόγηση 

24.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 
74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 14 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 15 της παρούσης, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης το ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 14.1 του άρθρου 14 της παρούσης. Υπόχρεοι στη 
προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. 
Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ 
Τροποποίησης) και το οποίο οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι του. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που 
αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση 
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 14.1 του άρθρου 
14 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί 
στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

β) Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης το 
ανώτερο του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
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κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

γ) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), Εφόσον ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης. 

ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς οπότε η 
ημερομηνία έκδοσής του θα πρέπει να είναι από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς και ύστερα. 

στ) Πιστοποιητικό επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή του οικείου 
επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα τους, έκδοσης το 
ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (β), (γ), (δ) και (στ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ζ) Κατάλογος συμβάσεων των τριών (3) τελευταίων ετών (2014, 2015 & 2016), οι 
οποίες να αποδεικνύουν εμπειρία σε αντίστοιχες προμήθειες με τις περιγραφόμενες του 
είδους στην υπ' αρίθμ. 34/2017 μελέτη. Οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλληλες συστάσεις – συνεργασίας από τους δημόσιους φορείς 
υλοποίησης των προμηθειών. Αν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, αντίστοιχα αποδεικτικά. 

η) Νομιμοποιητικά έγγραφα – εκπροσώπησης. 
θ) Αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί κ.λπ.) που αφορούν την Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική Επάρκεια του οικονομικού φορέα του άρθρου 15.2 της διακήρυξης. 
ι) Για την παράγραφο 14.5 Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών Ανώνυμων 

Εταιρειών (αφορά μόνο τις ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό 
για είδη του διαγωνισμού με συνολικό συμβατικό αντικείμενο που ξεπερνά αθροιστικά το 
1.000.000,00ευρώ με το ΦΠΑ) (σχετ. πράξεις: απόφ. 625/2007 ΕΑ του ΣτΕ, απόφ. 
4313/2013Τμ. Μείζ. - Επταμ. Σύνθ. Ελ. Συν.,  απόφ.1956/2014 VI Τμ.Ελ.Συν, 
απόφ.246/2015 ΣΤ' Κλιμ. Ελ.Συν.). 

Ι. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών Ανώνυμων Εταιρειών: 
Ειδικά στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανώνυμη εταιρεία 

τότε θα πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά, καθώς και να ικανοποιούνται οι 
προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3310/2005 όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί με τον Ν.3414/2005. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν 

αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα σε 
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή 
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παροχής υπηρεσιών και μελετών του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων όπως ισχύουν. 

 
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 εφόσον, το δίκαιο της χώρας όπου έχουν 
την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. 

 
1. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον, 

η Ανώνυμη Εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος) υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. 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. 
β. 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 των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
 
Εφόσον, από την ανωτέρω (υπό στοιχείο β.) 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 ΕΠΕ ή άλλου Νομικού Προσώπου (πλην Ανώνυμης Εταιρείας) οι τελικοί μέτοχοι 
όλων των Ανωνύμων Εταιρειών. 

 
2. Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της 

χώρας όπου έχουν την έδρα τους, η ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολο τους μέχρι 
Φυσικού Προσώπου, υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου: 

α. 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 σύνολο τους να έχουν μετατραπεί σε 
ονομαστικές, 
β. 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 ημέρα υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
γ. 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 ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά 
νόμο αρμόδια Αρχή του κράτους της έδρας της Εταιρείας και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 
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3. Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην 

οποία έχουν την έδρα τους, δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολο τους 
μέχρι Φυσικού Προσώπου, υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου: 

α. 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, υποβάλλεται σχετική  
Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, φέρουσα την ψηφιακή του 
υπογραφή. 
β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα (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 (ένα) 1 % των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση εφόσον, 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 εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από Δημόσιες Αρχές, πρέπει να είναι 

επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια Αρχή του Κράτους όπου εδρεύει η Εταιρεία και να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

 
ΙΙ. Εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η 

Επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
εξαίρεση της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι Φυσικού Προσώπου. 

2. Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της Επιχείρησης, κατά το δίκαιο της έδρας της 
συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως ισχύει, 
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005», ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

 
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016. 

 
Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, 
για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος πρόκειται να 

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οφείλει να συνυποβάλει όλα τα δικαιολογητικά 
των φορέων στους οποίους θα στηριχθεί, τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούν, κατά 
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περίπτωση, τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 15 της παρούσης) και δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 14 της παρούσης. 

 
Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό δικαιολογητικά οφείλει ο προσωρινός ανάδοχος 

να τα υποβάλλει εντός της τασσόμενης προθεσμίας του άρθρου 24.1 της παρούσης.  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

24.2 Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

24.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
22 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της 
παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

24.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσης, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

24.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 της 
παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 ή και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
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επιλογής του άρθρου 15 της παρούσης σύμφωνα και με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

24.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 24.3, 24.4 ή 24.5 είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

24.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

24.8 Προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ψηφιακής 
υπογραφής, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (μόνον για τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις που δεν αφορούν τον Συμμετέχοντα οικονομικό φορέα που υποβάλει προσφορά και 
δεν υπογράφει ο ίδιος). 

24.9 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πριν τη λήξη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους, ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, ενημερώσει σχετικά την 
αναθέτουσα αρχή μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ και προσκομίσει και έντυπα, όσα εξ 
αυτών έχει υποχρέωση και για την έντυπη υποβολή τους μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου του 
Δήμου, τότε ορίζεται με την παρούσα ότι η αποσφράγιση θα γίνει σε χρόνο νωρίτερα από 
τις ως άνω προθεσμίες, άμεσα μετά και την έντυπη παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, 
αφού προηγηθεί ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ του 
προσωρινού αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή. 

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25 : Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 

25.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ., επί αποδείξει. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και μετά και την ολοκλήρωση του 
απαιτούμενου προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πιστοποιημένοι χρήστες 
του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλούν να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 
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του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 εφόσον απαιτηθεί και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά 
της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

25.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας την κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

25.3 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του 
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας). Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. Για ματαίωση της διαδικασίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 
του Ν.4412/2016. 

25.4 Καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική σύμβαση, που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

25.5 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
α. Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 
γ. Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
δ. Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 
ε. Την συμφωνηθείσα τιμή. 
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
ζ. Τον τρόπο παραλαβής. 
η. Τις διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
ι. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

25.6 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύμβασης  που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση για το Δήμο υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν 
από αυτόν πρόσωπο. 

 
Για το είδος πετρέλαιο κίνησης της προμήθειας, η σύμβαση θα συναφθεί και θα 

υπογραφεί από την αρμόδια αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 
την οικ.7423/28-2-2017 απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου, αφού η προμήθεια βαραίνει 
κωδικούς του οποίους χειρίζεται η συγκεκριμένη Διεύθυνση, τις συμβάσεις της οποίας 
υπογράφει η προαναφερόμενη αντιδήμαρχος. 

 
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέας απόφασης η οποία θα τροποποιεί ολικά ή μερικά 

την οικ.7423/28-2-2017 απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου η σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα 
με όσα θα ισχύουν την ημερομηνία υπογραφής της. 

 
25.7 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 26 : Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 1-1-2018 έως και 31-12-2019. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 : Προδικαστική προσφυγή 

 
27.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των 
προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ΒΙΒΛΙΟΥ IV του Ν.4412/16 ένδικων βοηθημάτων, να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 
της αναθέτουσας αρχής, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/ Α΄/04-05-2017). 

 
 

Α. Προδικαστική προσφυγή: 
 
(1) Υποβάλλεται: 
 
(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV, του Ν.4412/16 (άρθρα 345-374). 
 
(β) Ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 

τυποποιημένου εντύπου προσφυγής (περιλαμβάνεται στο Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-5-2017), 
ψηφιακά υπογεγραμμένου, η οποία περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή κοινοποιείται και με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ mail to: president@aepp-procurement.gr . Ως ημερομηνία 
υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 
Η Αναθέτουσας Αρχή: 
• Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362 του Ν.4412/16, και 

• Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής 
και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής προσφυγής στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους της προηγούμενης παραγράφου. 

• Μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
(γ) Πριν την άσκηση έτερων ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής ενώπιον του 

αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) και αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αυτών. 
 
(δ) Εντός προθεσμίας: 
• 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα. 

mailto:mail%20to:%20president@aepp-procurement.gr
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• 15 ημερών εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα. 
• 10 ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

• 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
(2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου από τον 

προσφεύγοντα υπέρ Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 600,00€ και ανώτερο των 15.000,00€. Το παράβολο κατατίθεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-5-2017). Αν ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης το ύψος του 
παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά 
με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 

 
(3) Εξετάζεται (ορίζεται ημερομηνία συζήτησης / εξέτασης) από την ΑΕΠΠ εντός 40 

ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. 
 
(4) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

προσφυγής, κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να 
ασκήσει παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 362 του 
Ν.4412/2016. 

 
(5) Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της προδικαστικής προσφυγής, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής. 
 
(6) Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
άλλως έχει διαταχθεί με πράξη επιβολής προσωρινών μέτρων της ΑΕΠΠ (άρθρα 364 και 366 
παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016). 

 
 

Β. Αίτηση αναστολής 
 
(1) Επί της απόφασης της ΑΕΠΠ για την προδικαστική προσφυγή, υφίσταται 

δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής) ενώπιον του κατά τόπου 
αρμόδιου δικαστηρίου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής. 

 
(2) Δικαίωμα άσκησης των ένδικων βοηθημάτων, έχει και η αναθέτουσα αρχή, εάν η 

ΑΕΠΠ έχει κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
 
(3) Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου 

ύψους 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των 500,00€ και ανώτερο των 5.000,00€. 

 
(4) Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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27.2. Κατά τα λοιπά για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων 
αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 345-374 του Ν.4412/16 στο άρθρο 19 της 
υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 
1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 
63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και 
ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28 : Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, 
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29 : Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 30 : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 31 : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

31.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 14.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32 : Χρόνος - τόπος παράδοσης των ειδών 

32.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της ειδικής και το άρθρο 13 της γενικής αντίστοιχα συγγραφής υποχρεώσεων της 
34/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και μέσα στον 
καθορισμένο από την εκάστοτε σύμβαση χρόνο στο σημείο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 
(Τόπος παράδοσης) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης του 
διαγωνισμού. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

32.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

32.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την εκάστοτε παραγγελθείσα 
ποσότητα καυσίμων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 33 : Τρόπος παραλαβής των ειδών 

33.1 Η παραλαβή του είδους πετρέλαιο κίνησης θα γίνεται τμηματικά από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016, το άρθρο 12 της γενικής και 1 της ειδικής αντίστοιχα συγγραφής 
υποχρεώσεων της 34/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 

33.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποσοτικός, 
ποιοτικός ή και δειγματοληπτικός κατά περίπτωση έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

33.3 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (κατά περίπτωση: μακροσκοπικό, οριστικό, παραλαβής του είδους με 
παρατηρήσεις ή απόρριψής του) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Καύσιμα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Ισχύουν κατά τα λοιπά για την παραλαβή τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. 
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33.4 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και μέσα στον καθορισμένο από την εκάστοτε 
σύμβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34 : Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

34.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

34.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

34.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35 : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου: 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 32.1 του άρθρου 32 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το προϊόν δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος 
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 36 : Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος 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 αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 37 : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 32 (Χρόνος – τόπος παράδοσης των ειδών), 34 (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση) και 35 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 38 : Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών. 

38.1 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την περίπτωση α’, 
παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και 
οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα 
τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για 
την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες 
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από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, 
παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

38.2 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, 
τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του (αναφέρονται ενδεικτικά 
στον πίνακα του άρθρου 3 της παρούσας), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του 
ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 
 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 
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Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς) 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού ή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική 
περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν 
τα έγγραφα της σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο …………. της Διακήρυξης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς). 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς) 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) της Αναθέτουσας Αρχής. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της  
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε 
τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης) 
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
 
 

«ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – (ΕΕΕΣ) ΕSPD» 
 
Σας παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο  
1) espd-request.pdf καθώς και στο σχετικό  
2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα συνημμένα των ηλεκτρονικών 

επιμέρους συστημικών Διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο http://www.promitheus.gov.gr  

όπου έχει αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ (ESPD). 
 
Οι προμηθευτές παρακαλούνται όπως συνδεθούν στο διαδικτυακό τόπο 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el προκειμένου να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ 
(ESPD). 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:3/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:34/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του 
Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών Επιτροπών 

του Δήμου. 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.557.334,60 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:3/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:34/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού 
προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κα Χρυσή Κανακάκη  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.557.334,60 ΕΥΡΩ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά φορά στην προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών 

(πετρέλαιο κίνησης CPV: 09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης CPV: 09135100-5, αμόλυβδη 
βενζίνη CPV: 09132100-4, ελαιολιπαντικά CPVS: 09211000-1, 09211600-7, 09211400-5 
και ADBLUE CPV: 09211800-9), για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού του προσώπου 
ΟΠΑΑΠ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας», της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής, και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του για τα έτη 2018 
και 2019. 

 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 1.557.334,60€, η οποία αναλύεται 

σε 756.214,93€ για το έτος 2018 και 801.119,67€ για το έτος 2019 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις οι οποίες θα 
εγγραφούν στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και 
τις επιχορηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών των ετών 2018 και 2019. 

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί 

με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με βάση τους όρους που θα καθορίσει 
η Οικονομική Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος. 
 
 
 
 
  

Η συντάξασα 
 
 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

mailto:tdso@peristeri.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:3/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:34/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού 
προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κα Χρυσή Κανακάκη  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.557.334,60 ΕΥΡΩ 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο 

κίνησης CPV: 09134100-8, πετρέλαιο θέρμανσης CPV: 09135100-5, αμόλυβδη βενζίνη CPV: 
09132100-4, ελαιολιπαντικά CPVS: 09211000-1, 09211600-7, 09211400-5 και ADBLUE CPV: 
09211800-9), για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού του προσώπου ΟΠΑΑΠ «Οργανισμός 
Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας», της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, 
και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του για τα έτη 2018 και 2019. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις των : 
 

- Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- Ν.4257/2014/Α’93 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
άρθρο 63, 

- Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1, 

- Ν.4111/2013 (Α’18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ». 
- Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

mailto:tdso@peristeri.gr
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- άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

- Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε 
με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

- Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α’30 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

- Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α’279 «Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων». 

- Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα», 

- π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.», 

- π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
- π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», 
- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 

- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 
 
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 
Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη για την σύνταξη της παρούσας μελέτης τα κάτωθι αιτήματα 
των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου: 
 

- Το με αριθμ. πρωτ.21499/2-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών/Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, 

- το με αριθμ. πρωτ. 26671/3-6-2017 έγγραφο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

- το με αριθμ. πρωτ. 22594/9-6-2017 έγγραφο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

- το με αριθμ. πρωτ. 1846/3-7-2017 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Οργανισμού 
Προσχολικκής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ), 

-  
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ΑΡΘΡΟ 3  Έγγραφα της σύμβασης 

 
Έγγραφα της σύμβασης είναι: 

- Η διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματά της. 
- Η προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

(γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 
- Το συνημμένο στην διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4  Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 
Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 1.557.334,60€, η οποία αναλύεται 

σε 756.214,93€ για το έτος 2018 και 801.119,67€ για το έτος 2019 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε σχετικές πιστώσεις οι οποίες θα 
εγγραφούν στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ και 
τις επιχορηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών των ετών 2018 και 2019 ως κάτωθι: 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Κ.Α. 
ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

2018 2019 
10.6641.202 

ΔΗΜΟΣ 

75.207,24 81.174,77 
20.6641.20 225.621,72 243.524,31 
30.6641.20 75.207,24 81.174,77 
35.6641.20 125.345,40 135.291,29 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Κ.Α. 
ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2018 2019 

20.6643.20 
ΔΗΜΟΣ 

2.410,87 2.410,87 
35.6643.20 2.410,87 2.410,87 
15.6643 ΟΠΑΑΠ 43.834,00 43.834,00 

επιχορηγήσεις 
Α’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
 

58.430,72 
 

58.430,72 

επιχορηγήσεις 
Β’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
 

45.675,03 
 

45.675,03 
 
 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
Κ.Α. 

ΕΤΩΝ 2018 & 2019 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2018 2019 

10.6641.20 ΔΗΜΟΣ 27.612,87 30.184,14 
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30.7311.8001 (για το 
έτος 2018) 

18.273,11 
 

30.7311.9001 (για το 
έτος 2019) 

 
18.273,11 

35.6641.202 18.395,62 20.109,79 
 
 

EΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & AdBlue 

ΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2018 2019 

10.6641.201 

ΔΗΜΟΣ 

5.668,54 5.793,90 
20.6641.201 17.005,60 17.381,70 
30.6641.201 5.668,54 5.793,90 
35.6641.201 9.447,56 9.656,50 
 
 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 

ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, ανά είδος (τιμής που προκύπτει μετά την εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης 
επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος συμμετοχής). 

Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος προμηθευτής ανά είδος, για το σύνολο όμως της 
ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών σε είδος, για 
την ανάδειξη του αναδόχου προμηθευτή θα διενεργηθεί κλήρωση. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, όλα ή όσα είδη επιθυμούν 
να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το σε ποια ΟΜΑΔΑ εκ των Α και Β του διαγωνισμού 
ανήκουν αυτά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5  Σύμβαση 

 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους ανά 
δικαιούχο, αποδέκτη της προμήθειας για κάθε είδος εκ μέρους του Δήμου ή των νομικών 
του προσώπων. 

Για το είδος αμόλυβδη βενζίνη της ΟΜΑΔΑΣ Α, θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση με 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για ποσότητα 12.792 λίτρα για κάθε έτος (2018 & 2019) 
και ξεχωριστή σύμβαση με τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής για τις ποσότητες 
32.208 λίτρων για το έτος 2018 και 35.208 λίτρων για το έτος 2019. 

Γραπτή σύμβαση θα απαιτηθεί και για προκύπτουσες συμβάσεις με συνολικό 
συμβατικό ποσό κάτω των 2.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Θα απαιτηθεί προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης και για προκύπτουσες 

συμβάσεις κάτω των 20.000,00€. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7  Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου 

 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην 

ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν. 

Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις 
τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν 
τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας 
αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8  Πλημμελής ποιότητα 

 
Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή και να 
αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9  Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα 

τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  Εξοφλητικός λογαριασμός 

 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 

προμήθεια ειδών. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με την περίπτωση α’, 

παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και 
οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν 
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όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την 
αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και 
σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο 
άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και 
σήμερα ισχύει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  Τιμή 

 
Ι. 

Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιμή που προκύπτει μετά την 
εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά 
είδος συμμετοχής.  
 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (μετά 
την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Προσφορά που δίνει τιμή για είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
της παρούσας μελέτης, (αφορά μόνο όλα τα είδη ελαιολιπαντικών και το ADBLUE) της 
ΟΜΑΔΑΣ Β απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης 
για όλα τα είδη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη θα είναι σταθερό και 
αμετάβλητο καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε 
καμία αναθεώρηση. 

Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
 

ΙΙ. 
α. Πετρέλαιο κίνησης. 
 

Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης του πετρελαίου κίνησης θα 
είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. 

 
Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου κίνησης, δεν παραμένει σταθερή 

αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν 
αναπροσαρμογές της τιμής (όχι όμως του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης). 

 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που 

προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής όπως αυτή ορίζεται από το Παρατηρητήριο 
Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την αντίστοιχη ημέρα 
παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό δελτίο 
αποστολής. 

Η ισχύουσα τιμή κατά την τιμολόγηση θα είναι η μέση τιμή χονδρικής του λίτρου 
πετρελαίου κίνησης που αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων 
του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την 
έκδοση του δελτίου αποστολής, την ημέρα παράδοσης, και όχι αυτή που ισχύει την 
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ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εφόσον το τιμολόγιο εκδοθεί σε χρόνο που έχει 
εκδοθεί νέο δελτίο τιμών. 

 
 
Η ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να είναι και αρνητική όχι όμως μεγαλύτερη από 2%. 

 
β. Πετρέλαιο θέρμανσης. 

 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. 
 
Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου θέρμανσης, δεν παραμένει 

σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν 
αναπροσαρμογές της τιμής (όχι όμως του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης). 

 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που 

προσφέρει επί της μέσης τιμής χονδρικής του λίτρου πετρελαίου θέρμανσης όπως αυτή 
ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας η οποία θα συνοδεύεται από 
σχετικό δελτίο αποστολής. 

 
Η ισχύουσα τιμή κατά την τιμολόγηση θα είναι η μέση τιμή χονδρικής του λίτρου 

πετρελαίου θέρμανσης που αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών 
καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
κατά την έκδοση του δελτίου αποστολής, την ημέρα παράδοσης, και όχι αυτή που ισχύει 
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εφόσον το τιμολόγιο εκδοθεί σε χρόνο που 
έχει εκδοθεί νέο δελτίο τιμών. 

 
Η ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να είναι και αρνητική όχι όμως μεγαλύτερη από 2% 
 

 
γ. βενζίνη 

 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο. 
 
Λόγω του ότι η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης, δεν παραμένει σταθερή 

αλλά αναπροσαρμόζεται, θα γίνουν δεκτές προσφορές οι οποίες θα προβλέπουν 
αναπροσαρμογές της τιμής (όχι όμως του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης). 

 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την ποσοστιαία έκπτωση που 

προσφέρει επί της μέσης τιμής λιανικής του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης όπως αυτή 
ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
την αντίστοιχη ημέρα παράδοσης της εκάστοτε ποσότητας η οποία θα συνοδεύεται από 
σχετική απόδειξη λιανικής και η οποία έκπτωση δεν μπορεί να είναι αρνητική. 

 
Η ισχύουσα τιμή κατά την τιμολόγηση θα είναι η  μέση τιμή λιανικής του λίτρου 

αμόλυβδης βενζίνης που αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων 
του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την 
ημέρα ανεφοδιασμού - παράδοσης του καυσίμου έκαστου οχήματος στο πρατήριο του 
αναδόχου, και όχι αυτή που ισχύει την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εφόσον το 
τιμολόγιο εκδοθεί σε χρόνο που έχει εκδοθεί νέο δελτίο τιμών. Τα τιμολόγια (και 
προς αντικατάσταση των αποδείξεων λιανικής) θα εκδίδονται την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του πρώτου δεκαπενθημέρου και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου 
δεκαπενθημέρου έκαστου μήνα. 
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Για την αμόλυβδη βενζίνη εφόσον η τιμή στο πρατήριο του αναδόχου είναι 
χαμηλότερη κατά την ημέρα ανεφοδιασμού των οχημάτων από τη μέση τιμή λιανικής του 
λίτρου αμόλυβδης βενζίνης που ισχύει και αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο 
επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, τότε υπερισχύει η τιμή του πρατηρίου μετά την αφαίρεση της 
προσφερόμενης έκπτωσης. 

 
 
δ. ελαιολιπαντικά και ADBLUE 

 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα 

μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12  Παραλαβή της προμήθειας 

 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 

παρουσία του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα 
είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
α. Πετρέλαιο κίνησης. 
 
Η παραλαβή του πετρελαίου κίνησης, διενεργείται κάθε φορά από την αρμόδια 

επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την υπηρεσία 

μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής. 
Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί 

ως 15:00 το μεσημέρι. 
Οι δεξαμενές του βυτίου θα είναι υποχρεωτικά σφραγισμένες στα ακροσωλήνια και 

στα καπάκια των διαμερισμάτων, τα στοιχεία των σφραγίδων θα αναγράφονται στο 
σχετικό δελτίο αποστολής το οποίο θα συνοδεύει το υπό παράδοση πετρέλαιο κίνησης. 

Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή πετρελαίου κίνησης, δειγματοληπτικά η 
επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει να λαμβάνεται δείγμα από κάθε διαμέρισμα 
του βυτίου σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγού του βυτίου οποίος φέρει και 
το απαραίτητο δοχείο το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί 
στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο. 

Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του 
πετρελαίου κίνησης. 

Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και 
αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την 
αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου κίνησης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 
208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου 
από ακατάλληλη ποσότητα πετρελαίου κίνησης, με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα του 
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ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για την αποκατάσταση 
της αυτή θα βαραίνει τον ανάδοχο. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας από τον 
προμηθευτή και μόνον εφόσον απαιτηθούν τυχόν έλεγχοι δειγματοληψίας συντάσσεται 
εκτός από πρωτόκολλο δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 
μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

 
β. Πετρέλαιο θέρμανσης. 
 
Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης, διενεργείται κάθε φορά από την αρμόδια 

επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την εκάστοτε 

υπηρεσία μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής. 
Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί 

ως 15:00 το μεσημέρι. 
Οι δεξαμενές του βυτίου θα είναι υποχρεωτικά σφραγισμένες στα ακροσωλήνια και 

στα καπάκια των διαμερισμάτων, τα στοιχεία των σφραγίδων θα αναγράφονται στο 
σχετικό δελτίο αποστολής το οποίο θα συνοδεύει το υπό παράδοση πετρέλαιο θέρμανσης. 

Κάθε φορά που διενεργείται παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης, δειγματοληπτικά η 
επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει να λαμβάνεται δείγμα από κάθε διαμέρισμα 
του βυτίου σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγού του βυτίου οποίος φέρει και 
το απαραίτητο δοχείο το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί 
στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο. 

Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος παρουσίας νερού στις δεξαμενές του 
πετρελαίου θέρμανσης. 

Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και 
αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την 
αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου και τα νομικά του πρόσωπα 
κατά περίπτωση δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος του αναδόχου 
και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο, σύμφωνα με 
τα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημιά σε περιουσιακό στοιχείο του 
δικαιούχου από ακατάλληλη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, με δεδομένο ότι τα 
αποτελέσματα του ελέγχου δεν γνωστοποιούνται αυθημερόν, και απαιτείται δαπάνη για 
την αποκατάσταση της, αυτή θα βαραίνει τον ανάδοχο. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας από τον 
προμηθευτή και μόνον εφόσον απαιτηθούν τυχόν έλεγχοι δειγματοληψίας συντάσσεται 
εκτός από πρωτόκολλο δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 
μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

 
γ. βενζίνη 
 
Η παραλαβή της εκάστοτε υπό προμήθειας ποσότητας βενζίνης για τα οχήματα και 

μηχανήματα του Δήμου, διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Θα λαμβάνεται δείγμα εφόσον το απαιτεί η υπηρεσία, παρουσία του προμηθευτή, 

θα σφραγίζεται και θα στέλνεται στο Γενικό Χημείο για έλεγχο. 
Η δαπάνη των ελέγχων βαραίνει τον προμηθευτή. 
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την 
αντικατάστασή της υπό προμήθειας βενζίνης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση της εκκρεμότητας σε βάρος του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για 
τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα 
στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας από τον 
προμηθευτή και μόνον εφόσον απαιτηθούν τυχόν έλεγχοι δειγματοληψίας συντάσσεται 
εκτός από πρωτόκολλο δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης 
μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

 
δ. ελαιολιπαντικά & ADBLUE 
 
Η παραλαβή των ελαιολιπαντικών και του ADBLUE ενεργείται από την αρμόδια 

επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Από κάθε είδος λαμβάνεται εφόσον το επιθυμεί η υπηρεσία δείγμα, παρουσία του 

προμηθευτή, σφραγίζεται και στέλνεται στο Γενικό Χημείο για έλεγχο. 
Το δείγμα θα συγκριθεί με δείγμα από το ίδιο ως προς τις προδιαγραφές προϊόν 

το οποίο θα αγοραστεί από το εμπόριο από σημείο επιλογής της υπηρεσίας, το οποίο θα 
παραδοθεί σφραγισμένο στο Γενικό Χημείο του κράτους. 

Η αξία του δείγματος το οποίο θα αγοραστεί από το εμπόριο θα βαραίνει τον 
προμηθευτή και η τιμολόγηση θα γίνει στο όνομα του. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρευρεθεί στο σημείο αγοράς μετά από την 
ειδοποίηση της υπηρεσίας εντός της ίδιας ημέρας για να ρυθμίσει την αποπληρωμή του 
δείγματος με τον πωλητή. 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, ή και από το εξεταζόμενο δείγμα του εμπορίου, η υπό παραλαβή ποσότητα 
δεν θα παραληφθεί ο δε προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος. 

Για την κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών βαρύνεται ο ανάδοχος. 
Μετά την προσωρινή παραλαβή της εκάστοτε παραδιδόμενης ποσότητας των ειδών 

από τον προμηθευτή και μόνον εφόσον απαιτηθούν τυχόν έλεγχοι δειγματοληψίας 
συντάσσεται εκτός από πρωτόκολλο δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13  Τόπος παράδοσης. 

 
1.πετρέλαιο κίνησης 
 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
Τόπος παράδοσης: αμαξοστάσιο Δήμου Περιστερίου, οδός Αγίου Βασιλείου 62. 
Χωρητικότητα δεξαμενών: 18.000 λίτρα. 
 
 
2.πετρέλαιο θέρμανσης 
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Δικαιούχος:  
 
Α. Δήμος Περιστερίου. 
Τόπος παράδοσης: αμαξοστάσιο Δήμου Περιστερίου, οδός Αγίου Βασιλείου 62. 
Χωρητικότητα δεξαμενής: 2.000 λίτρα. 
 
Β. ΟΠΑΑΠ. 
Τόπος παράδοσης όπως στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Βρεφονηπιακός σταθμός διεύθυνση Χωρητικότητα δεξαμενής (λίτρα) 
Α’ Κουντουριώτου 1 3984 
Γ’ Εθνικής Αντιστάσεως & Στραβωνος 1500 
Δ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αγίου Κηρύκου 76 2000 
ΣΤ’ Λήμνου 10 2000 
Ζ’ Αλκίμου & Καρυάτιδος 2000 
Η’ Σικελιανού 7 7500 
Θ’ Κ. Παλαμά & Κωνσταντινουπόλεως 2000 
10ος Φοινίκων 4 2000 
11ος  Ευρίπου και Τσαλαβούτα 2000 
12ος Αττικής 22 2000 
13Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μιλτιάδου 19 2000 
13Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ Μαρίνου Αντύπα 2 2000 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γιαννιτσών & Τζων Κένεντυ 7000 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΙΔΥΜΑ Πευκών & Ευκαλύπτων 4000 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑΦΑΣ Πευκών & Ιωαννίνων 9000 
 
 
Γ. Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή. 
 
Τόπος παράδοσης όπως στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
1ο Ειδικό  Φιλικών 65 2900 
7ο  Δαμασκηνού 78  3000 
16ο  Χρυσάνθου 3 8000 
13ο & 33ο Πελοπίδα 72 8000 
27ο Πτολεμαΐδος 11 6000 
39ο Καρυάτιδος 95 4950 
31ο Βυτίνης 23 5625 
17ο  Πευκών και Κάκτου 6750 
30ο Κοτζιά 87 3000 
35ο Αντιφάνους 17 3375 
40ο Ροδόπης & Λυσιμάχου 7500 
12ο Κ. Παλαμά 4500 
28ο Χαλκίδος 10 700 
22ο Αντιστάσεως 101 5000 
32ο Γρανικού 49 9600 
3ο Νεοκλέους 12-14 3375 
25ο Καρυάτιδος  5000 
26ο Φιλικών 63 8400 
41ο Κάκτου 2000 
21ο Αθηνάς & Προσκόπων 3375 
10ο Πολυδότου 61 3900 
4ο Μεσολογγίου 75 2100 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
3ο  Θαλή 73 1500 
4ο Ελευθερίας 6 1000 
32ο Πευκών & Κάκτου 2000 
39ο Λυσιμάχου 2000 
40ο Πευκών & Κάκτου 2000 
45ο  Ησιόδου 67 1400 
25ο Θεοκλήτου 11 2000 
12ο Πάρνηθος 106 1000 
2ο Αγ. Βασιλείου 43 1000 
52ο Αγ. ελευθερίου 54 2000 
35ο Εθνικής Αντιστάσεως 1000 
22ο Πελασγίας 2000 
 
 
Δ. Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. 
 
Τόπος παράδοσης όπως στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Σχολικό συγκρότημα Διεύθυνση Χωρητικότητα δεξαμενής (λίτρα) 
1Ο ΓΥΜΝ – 1Ο ΓΕΛ Πελασγίας & Αβδήρων 8000 
5Ο ΓΥΜΝ – 5Ο ΓΕΛ Αγ. Αναστασίας & Κατσαντώνη 13000 
6Ο ΓΥΜΝ – 8Ο ΓΥΜΝ Μιχαλακοπούλου & Ξενίας 8000 
7Ο ΓΥΜΝ Ιωαννίνων 46 6750 
6Ο ΓΕΛ – 8Ο ΓΕΛ Μιχαλακοπούλου & Αγ. Τριάδος 8000 
7Ο ΓΕΛ – 10Ο ΓΕΛ Ιωαννίνων 82 6000 
10Ο ΓΥΜΝ Ιωαννίνων 46 6700 
13Ο ΓΥΜΝ Εθν. Αντιστάσεως 125 4800 
15Ο ΓΥΜΝ Καζαντζάκη 4 6000 
16Ο ΓΥΜΝ Αρχιμήδου & Αναξίμανδρου 3000 
17Ο ΓΥΜΝ Κηπουπόλεως & Μουσών 2900 
14Ο ΓΕΛ Πόγραδετς 5 8000 
2Ο ΕΠΑΛ – 3Ο ΕΚ Πευκών 7 15000 
 

 
3.αμόλυβδη βενζίνη. 
 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου 
Τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 
παρούσης – πρατήριο υγρών καυσίμων. 
 
 
4.ελαιολιπαντικά & ADBLUE 
 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
Τόπος παράδοσης: δημοτικός σταθμός οχημάτων, οδός Αγίου Βασιλείου 62. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14  Χρόνος παράδοσης 

 
Όλα τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
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Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές και σε χρόνο παράδοσης όπως 
ορίζεται ανά άρθρο (άρθρα 1 έως και 8) στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 
παρούσας μελέτης. 

 
 

 
  

Η συντάξασα 
 
 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Ελένη Πάσσου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:3/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:34/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 
για τις ανάγκες του Δήμου, του νομικού 
προσώπου ΟΠΑΑΠ και των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κα Χρυσή Κανακάκη  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.557.334,60 ΕΥΡΩ 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1  Πετρέλαιο κίνησης 

 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληροί το πετρέλαιο κίνησης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους 
τύπους κινητήρων ντίζελ «diesel». 

Ντίζελ πετρέλαια εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για αυτοπροωθούμενα 
οχήματα σύμφωνα με τα ΦΕΚ1149/Β/17-8-2005, ΦΕΚ1490/Β/9-10-2006, ΦΕΚ67/Β/28-01-2010, 
ΦΕΚ501/Β/29-2-2012 όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
Προδιαγραφές: 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΡΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
Πυκνότητα στους 15ο C, kg/m3 820 845 

Σημείο ανάφλεξης οC 55  
CFPP οC  -5 

Νερό (ppm)  200 
Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg  24 

Ανθρακούχο υπόλειμμα % κ.β. (σε υπόλειμμα απόσταξης 10%)  0,30 
Τέφρα % κ.β.  0,01 

Στοιχεία αποστάξεως % κ.ο.   
Απόσταγμα στους 250οC  65 
Απόσταγμα στους 350οC 85  

To 95% να έχει αποστάξει στους οC  360 
Ιξώδες στους 40 οC, cst 2 4,5 

Θείο mg/kg  10 
Λιπαντικότητα, διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1.4) stoyw 60 οC σε μm  460 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, κλάση 1 
Αριθμός κετανίου 51  
Δείκτης κετανίου 46  

Αντοχή στην οξείδωση gr/m3  25 
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες % κ.β.  8 
Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων % κ.ο. (βιοντήζελ)  7 

Χρώμα – οπτική εκτίμηση φυσικό 

 

mailto:tdso@peristeri.gr
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Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και 
μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή 
ISO 3171. 

Ο προμηθευτής θα αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συνοδεύει την 
ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του τα πλήρη στοιχεία προέλευσης του υπό προμήθεια 
πετρελαίου, δηλαδή χώρα παραγωγής, διυλιστήριο, εταιρείες εμπορίας κλπ. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την 
ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί 
τμηματικές παραδώσεις στο χώρο του δημοτικού σταθμού οχημάτων αναλόγως των αναγκών 
του Δήμου ενώ ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του υπό παραγγελία πετρελαίου να μην 
ξεπερνά τις δύο ημέρες από την παραγγελία της υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς του την 
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται 
να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από την υπηρεσία 
μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτής απευθείας στις δεξαμενές του Δήμου στο 
Δημοτικό Σταθμό Οχημάτων στην οδό Αγ. Βασιλείου 62. 

Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί 
ως 15:00 το μεσημέρι. 

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, οι 
παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η μέση τιμή χονδρικής του λίτρου για το νομό Αττικής όπως ορίζεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
την 30η Ιουνίου 2017 (εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 3-7-2017) 
προκύπτει στα 0,879€ ανά λίτρο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρησιμοποιείται 
μόνο προκειμένου να συνταχθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες 
εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. 

Πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνο με τα ΦΕΚ1273/Β/5-9-2003, ΦΕΚ1531/Β/16-10-2003, 
ΦΕΚ1736/Β/30-08-2007, όπως αυτά έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Προδιαγραφές: 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΟΡΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
Δείκτης κετανίου 40 845 

Πυκνότητα στους 15οC, kg/m3 Να αναφέρεται, μέγιστο 830-860 
Σημείο αναφλέξεως οC 55  

Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β. (σε υπόλειμμα 10%)  0,30 
Τέφρα % κ.β.  0,02 

Νερό και υπόστημα % κ.ο.  0,1 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (διάρκεια 3 ώρες) Κλάση 3 

Θείο % κ.β.  0,10 
Ιξώδες στους 40 οC cst  6 

Απόσταγμα στους 350 οC κ.ο. 85  
Σημείο ροής οC  -9 

CFPP οC  -9 
Χρώμα (οπτική εκτίμηση) κόκκινο 

Ένταση χρώματος ASTM D1500 No 3 5 
Ιχνηθέτης: solvent yellow 124, mg/lt (euromarker) 6 
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Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την 

ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί 
τμηματικές παραδώσεις αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας ενώ ο μέγιστος χρόνος 
παράδοσης του υπό παραγγελία πετρελαίου να μην ξεπερνά τις δύο ημέρες από την 
παραγγελία της υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς του την 
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται 
να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει την ζητούμενη κάθε φορά ποσότητα από τον δικαιούχο 
κατά περίπτωση φορέα μετά από την έγγραφη ειδοποίηση αυτού, απευθείας στις 
δεξαμενές όπως αναφέρονται οι διευθύνσεις τους στο άρθρο 12 της γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 

Παραδόσεις θα διενεργούνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάστημα 7:00 το πρωί 
ως 15:00 το μεσημέρι. 

Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν δεσμεύονται για την εξάντληση της υπό 
προμήθειας ποσότητας, οι παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες 
της υπηρεσίας. 

Η μέση τιμή χονδρικής του λίτρου για το νομό Αττικής όπως ενδεικτικά οριζόταν 
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για τον μήνα Απρίλιο του 2017 (εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης 
τιμών καυσίμων της 2-5-2017) (κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης δεν πωλείται 
πετρέλαιο θέρμανσης) προκύπτει στα 0,707€ ανά λίτρο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
κα χρησιμοποιείται προκειμένου να συνταχθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
παρούσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3  Aμόλυβδη βενζίνη 

  
Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 
ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμών» όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει με την ΥΑ 316/2010/2012 ΦΕΚ 
Β’501/29-2-2012. Η βενζίνη θα χρησιμοποιηθεί για τα οχήματα και μηχανήματα του 
Δήμου. 

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και 
μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 
3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα 
αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

Αυτή η μέθοδος θα εφαρμοστεί και για επίλυση πιθανών διαφορών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών. 

Ο προμηθευτής θα αναφέρει στην ηλεκτρονική τεχνική του προσφορά με υπεύθυνη 
δήλωση την χώρα προέλευσης της υπό προμήθεια βενζίνης. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει, με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία θα συνοδεύει την 
ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του προς επιβεβαίωση, να δύναται να διενεργεί 
παραδόσεις καθημερινά από ώρα 07:00 έως και 19:00. 

Οι παραδόσεις βενζινών θα είναι τμηματικές, απ’ ευθείας στο ρεζερβουάρ των 
υπό ανεφοδιασμό οχημάτων ή μηχανημάτων άμεσα (συνοδευόμενα από γραπτή εντολή – 
παράδοσης – πρακτικό παραλαβής καυσίμου της υπηρεσίας) και χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση από την υπηρεσία και όσες φορές την ημέρα το επιθυμεί η υπηρεσία. 
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Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων το 
οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. 

Ο προμηθευτής θα επισυνάπτει της ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς του την 
άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι δύναται 
να εκτελέσει τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την εξάντληση της υπό προμήθειας ποσότητας, οι 
παραγγελίες του θα εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η μέση τιμή λιανικής ενός λίτρου αμόλυβδης βενζίνης για το νομό Αττικής όπως 
ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας την 30η Ιουνίου 2017 (εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών 
καυσίμων της 3-5-2017) προκύπτει στα 1,152€ ανά λίτρο μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας 
μελέτης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4  Πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE15W-40  

 
Θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές τουλάχιστον: ACEA Ε7, ACEA B4, API CI-4, 
MB Approval-228.3, MAN M3275-1, VOLVO  VDS-3, CUMMINS CES 20078, MTU Type 2, ή 
παρόμοιες. 
Συσκευασία σε βαρέλι 205 λίτρων. 
Ποσότητα: 615 λίτρα το έτος 2018 και 410 λίτρα για το έτος 2019. 
Παράδοση: Η ποσότητα των 615 λίτρων για το 2018 θα παραδοθεί εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών από και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η ποσότητα των 410 λίτρων που αφορά το έτος 2019 θα παραδοθεί εντός 90 
ημερολογιακών ημερών από την έναρξη του έτους 2019. 
Η τιμολόγηση θα αναφέρεται σε λίτρα. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων, οδός Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι από 
07:00π.μ. έως 15:00μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5  Λιπαντικό υγρό υδραυλικών συστημάτων τύπου hvlp46  

 
Θα πρέπει να έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής για χρήση σε 
υδραυλικά συστήματα απορριμματοφόρων το οποίο να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές 
τουλάχιστον: DIN 51524 part III HVLP, CINCINNATI MILACRON P-70 (για το VG 46), 
DENISON HF-2, VICKERS M-2950-S / I-286-S, ή παρόμοιες. 
Συσκευασία σε βαρέλι 205 λίτρων. 
Ποσότητα: 7380 λίτρα το έτος 2018 και 7380 λίτρα το έτος 2019. 
Παράδοση: Η ποσότητα των 2460 λίτρων για το 2018 θα παραδοθεί εντός 30 
ημερολογιακών ημερών από και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τρεις μήνες 
μετά την πρώτη παράδοση θα πρέπει να έχει παραδοθεί ποσότητα άλλων 2460 λίτρων και 
η υπολειπόμενη ποσότητα των 2460 λίτρων για το έτος 2018 θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους 2018. 
Ποσότητα 2460 λίτρων που αφορά το έτος 2019 θα παραδοθεί εντός 90 ημερολογιακών 
ημερών από την έναρξη του έτους 2019. Τρεις μήνες μετά την πρώτη παράδοση θα πρέπει 
να έχει παραδοθεί ποσότητα άλλων 2460 λίτρων και η υπολειπόμενη ποσότητα των 2460 
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λίτρων για το έτος 2019 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι το 
τέλος του έτους 2019. 
Η τιμολόγηση θα αναφέρεται σε λίτρα. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων, οδός Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι από 
07:00π.μ. έως 15:00μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  Λιπαντικό SAE30 (βενζινοκινητήρων) 

 
Θα πρέπει να να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές τουλάχιστον: API CF/SH, ή παρόμοιες. 
Συσκευασία σε βαρέλι 205 λίτρων. 
Ποσότητα: 615 λίτρα το έτος 2018 και 410 λίτρα για το έτος 2019. 
Παράδοση: Η ποσότητα των 615 λίτρων για το 2018 θα παραδοθεί εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών από και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η ποσότητα των 410 λίτρων που αφορά το έτος 2019 θα παραδοθεί εντός 90 
ημερολογιακών ημερών από την έναρξη του έτους 2019. 
Η τιμολόγηση θα αναφέρεται σε λίτρα. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων, οδός Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι από 
07:00π.μ. έως 15:00μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες.  
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7  Υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης κίνησης τύπου ATF III  

 
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων το οποίο να 
υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές τουλάχιστον: DEXTRON ΙΙΙ, ALLISON C-4, CATERPILLAR 
TO-2, VOITH G 607, ZF TE-ML 03D / 04D /11A /14A /17C, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, ή 
παρόμοιες. 
Συσκευασία σε βαρέλι 205 λίτρων. 
Ποσότητα: 410 λίτρα το έτος 2018 και 410 λίτρα για το έτος 2019. 
Παράδοση: Η ποσότητα των 410 λίτρων για το 2018 θα παραδοθεί εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών από και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η ποσότητα των 410 λίτρων που αφορά το έτος 2019 θα παραδοθεί εντός 90 
ημερολογιακών ημερών από την έναρξη του έτους 2019. 
Η τιμολόγηση θα αναφέρεται σε λίτρα. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων, οδός Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι από 
07:00π.μ. έως 15:00μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8  Υγρό (Διάλυμα – ενδεικτικά) AdBlue 

Υγρό διάλυμα (περίπου 32,5 ουρία & αποσταγμένο νερό) για την μείωση της εκπομπής 
καυσαερίων (οξείδιο του αζώτου) από οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. 
Προδιαγραφές:  
DIN 70070 
ISO 22241  
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Συσκευασία σε δοχείο 10 λίτρων. 
Η συσκευασία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά ανά δοχείο με ειδικό σωλήνα ή σπιράλ για 
την εύκολη πλήρωση των δοχείων των οχημάτων. 
Ποσότητα: 510 δοχείων (των 10 λίτρων) το έτος 2018 και 680 δοχεία (των 10 λίτρων) 
το έτος 2019. 
Η τιμολόγηση θα αναφέρεται σε δοχεία (των 10 λίτρων). 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε 
παραγγελία της υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες αυτής. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων, οδός Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι από 
07:00π.μ. έως 15:00μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. 
Δικαιούχος: Δήμος Περιστερίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9  Παρατηρήσεις σχετικές με τα ζητούμενα ελαιολιπαντικά (άρθρα 4 – 7 
της παρούσης). 

 
Θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται και από το Γενικό Χημείο 

του Κράτους. Στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα θα προσκομίζονται 
τα σχετικά έγγραφα. 

 
Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις 

δραστηριότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης της 
σειράς ISO 9000 ή 14000 ή και τα δύο, για τον κατασκευαστή και της εμπορίας 
λιπαντικών της ίδιας σειράς για τον συμμετέχοντα. 

 
Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 
 
Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα 

λιπαντικά είναι υποχρεωτικές. 
 
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα 

πρέπει να αποδείξουν προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι αυτές καλύπτουν τα 
οριζόμενα. 

 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν στις ηλεκτρονικές τεχνικές 

προσφορές τους κατάλογο - prospectus του κατασκευαστή, όχι σε φωτοαντίγραφο στον 
οποίο θα φαίνονται τα προσφερόμενα προϊόντα και θα επαληθεύει τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 

 
Τα κατατιθέμενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις 

τεχνικές προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.  

 
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 

αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον 
οίκο κατασκευής των ελαιολιπαντικών και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή 
εκπροσώπους. 

 
Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την 

προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη.  
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Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς να υπάρχει και 

η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. Να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση εφόσον προέρχεται από οίκο του εξωτερικού και να είναι θεωρημένη 
από Ελληνική Προξενική Αρχή.  

 
Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
Η συσκευασία των υπό προμήθεια λιπαντικών είναι αυτή που αναφέρεται στην 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης και την οποία επιθυμεί ο Δήμος, θα 
γίνουν δεκτές μικρές διαφοροποιήσεις στην χωρητικότητα των προσφερόμενων 
συσκευασιών όχι όμως μεγαλύτερες του ± 3% η τελική ποσότητα όμως θα είναι ανά είδος 
η ζητούμενη από την παρούσα συγγραφή.. 
  

Σε κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες προδιαγραφών οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, βιβλιογραφία και ότι άλλο θα είναι χρήσιμο προκειμένου να βεβαιώνεται η 
αντιστοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφών με τις αναφερόμενες στην παρούσα 
συγγραφή. 

 
Τα παραπάνω απαιτούμενα του παρόντος άρθρου και τα τεχνικά στοιχεία των 

άρθρων 1 έως και 8 της παρούσας ειδικής συγγραφής προσκομίζονται με την υποβολή της 
ηλεκτρονικής τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα για τα κατά περίπτωση είδη για τα 
οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
 

Η αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Ελένη Πάσσου 

Η συντάξασα 
 
 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:3/07/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:34/2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις 
ανάγκες του Δήμου, του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ 
και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κα Χρυσή Κανακάκη  
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  
Ταχ. Κωδ.: 121 35  
Τηλ.: 210 5764960 
Email: tdso@peristeri.gr 

 Προϋπολογισμός: 1.557.334,60 ΕΥΡΩ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
Α/Α CPV 

ΑΡΘΡΟ 
34/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ  
2018-2019 

Μ/Μ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΤΟΣ 2018 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΤΟΣ 2019 

Ο 
Μ 
Α 
Δ 
Α 
 
Α 

1 09134100-8 1 Πετρέλαιο κίνησης (Δήμος) 460.000 496.500 956.500 ΛΙΤΡΑ 0,879 404.340,00 436.423,50 

2 09135100-5 2 

Πετρέλαιο θέρμανσης (Νομικό 
Πρόσωπο ΟΠΑΑΠ) 50.000 50.000 100.000 ΛΙΤΡΑ 0,707 35.350,00 35.350,00 

Πετρέλαιο Θέρμανσης (Δήμος) 5.500 5.500 11.000 ΛΙΤΡΑ 0,707 3.888,50 3.888,50 

Πετρέλαιο Θέρμανσης (Πρωτοβάθμια 
σχολική επιτροπή) 66.650 66.650 133.300 ΛΙΤΡΑ 0,707 47.121,55 47.121,55 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 
(Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή) 52.100 52.100 104.200 ΛΙΤΡΑ 0,707 36.834,70 36.834,70 

3 09132100-4 3 Αμόλυβδη βενζίνη (Δήμος) 45.000 48.000 93.000 ΛΙΤΡΑ 1,152 51.840,00 55.296,00 

            ΣΥΝΟΛΟ 579.374,75 614.914,25 

        ΦΠΑ 24% 139.049,94 147.579,42 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Α  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

718.424,69 762.493,67 

        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Α 

ΕΤΗ 2018-2019 
1.480.918,36 

            

mailto:tdso@peristeri.gr
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Τεχνική Έκθεση – Μελέτη – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ34/2017  

Σελίδα 25 

 
Α/Α CPV 

ΑΡΘΡΟ 
34/2017 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ  
2018-2019 

Μ/Μ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΤΟΣ 2018 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΤΟΣ 2019 

Ο 
Μ 
Α 
Δ 
Α 
 
Β 

4 09211000-1 4 
Πολύτυπο λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 
(Δήμος) 

615 410 1.025 ΛΙΤΡΑ 3,500 2.152,50 1.435,00 

5 09211600-7 5 Λιπαντικό υγρό υδραυλικών 
συστημάτων τύπου hvlp46 (Δήμος) 7.380 7.380 14.760 ΛΙΤΡΑ 2,700 19.926,00 19.926,00 

6 09211000-1 6 Λιπαντικό SAE30 βενζινοκινητήρων 
(Δήμος) 615 410 1.025 ΛΙΤΡΑ 2,500 1.537,50 1.025,00 

7 09211400-5 7 
Υγρό αυτόματων συστημάτων 

μετάδοσης κίνησης τύπου ATF III 
(Δήμος)  

410 410 820 ΛΙΤΡΑ 2,800 1.148,00 1.148,00 

8 09211800-9 8 Υγρό AdBlue (Διάλυμα - δοχείο 10 
λίτρων)(Δήμος) 510 680 1.190 ΔΟΧΕΙΟ 11,200 5.712,00 7.616,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 30.476,00 31.150,00 

        ΦΠΑ 24% 7.314,24 7.476,00 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Β  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

37.790,24 38.626,00 

        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Β 

ΕΤΗ 2018-2019 
76.416,24 

           

        ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

          ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2019 

        ΣΥΝΟΛΟ 609.850,75 646.064,25 

        ΦΠΑ 24% 146.364,18 155.055,42 

    

 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΩΝ Α & Β 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

756.214,93 801.119,67 

    

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΤΗ 2018-2019 

1.557.334,60 

 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

 
 
 

Ελένη Πάσσου 

Η συντάξασα 
 
 
 

Χρυσή Κανακάκη 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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