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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» 

 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 332.898,00 € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 

 

 
Τόπος ∆ιεξαγωγής 

  Κεντρικό ∆ηµαρχείο 
Πλατεία Γεννηµατά  

Φιλιππιάδα 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
• ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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∆ιεύθυνση: Πλ. Γεννηµατά  
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 
Τηλ. 26833-60626 
ΦΑΞ 26833-60620 
48200 Φιλιππιάδα 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΘΕΜΑ: Ανοικτός δηµόσιος διεθνής µειοδοτικός διαγωνισµός  για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ» 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ». 

iii. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α µε την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά µε την 
εφαρµογή του Ν. 3463/2006. 

iv. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

v. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 
2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους 
κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 

vi. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» µε το οποίο καταργήθηκαν τα Π.∆. 370/95, Π.∆. 346/1998, Π.∆. 18/2000, Π.∆. 
105/2000. 

vii. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 
53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια 
ή αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα 

 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 

 

Φιλιππιάδα, 18 -2- 2014 
Α.Π.: 2456 
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άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 όπως ισχύει σήµερα. 

viii.  Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου12-12-2012 (ΦΕΚΑ΄240), που κυρώθηκε µε το 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου 
καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου 
υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους 
προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {ΕΚΠΟΤΑ 
– αρ.11389/8-3-1993 απόφαση Υπ.Εσωτερικών (ΦΕΚΒ΄185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

ix. Του Κανονισµού (ΕΚ) 1.251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

x. Της Π1 358/27.01.99 (ΦΕΚ 92β/10.02.1999) όπως τροποποιήθηκε µε την Π1/667/29.03.2005(ΦΕΚ 
448/Β/07.04.2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις οποίες οι προµήθειες µε ανάδειξη 
προµηθευτών χορηγητών δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών».  

xi. Του N. 2362/95 περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις». 

xii. Η ΚΥΑ αριθ.114218 (ΦΕΚ Β 1016/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

xiii. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του 
Ν.3310/2005…». 

xiv. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/ 30.09.2010) περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε 
την κοινοτική νοµοθεσία» όπως ισχύει σήµερα (Ν. 4055/2012. 

xv. Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 46 του ν.3801/2009. 

xvi. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.  Την 268/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζηρού  για την έγκριση διενέργειας της 
Προµήθειας καυσίµων θέρµανσης/ κίνησης και λιπαντικών του ∆ήµου, του Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου του 
∆ήµου Ζηρού, της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής και της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής.   

3. Την εγγραφή της απαιτούµενης πίστωσης των 332.898,00 € είναι εγγεγραµµένη στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου (Κ.Α. 10-6641.003, 20-6641.003, 25-6641.003, 30-6641.003, 10-6643.003) 
καθώς και στους προϋπολογισµούς του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
(K.A. 10-6643), ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ οικ. Έτους 2014. 

4.  Την 110/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι 
δηµοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές 

5. Την 27/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία , εγκρίθηκε το πρακτικό 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και ορισµός ηµεροµηνίας του επαναληπτικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού. 
 

      
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ                                           

 
Ανοικτό επαναληπτικό δηµόσιο διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό για τη προµήθεια µε τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ», προϋπολογισµού 332.898,00 € (µε Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη της Υπηρεσίας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Η απαιτούµενη 
πίστωση των  332.898,00 € είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζηρού (Κ.Α.  10-
6641.003, 20-6641.003, 25-6641.003, 30-6641.003, 10-6643.003) καθώς και στους προϋπολογισµούς 
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ (Κ.Α. 10-6643), ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ οικ. Έτους 2014 και δεσµεύεται ότι τα ποσά των ως άνω κωδικών θα 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τις ως άνω προµήθειες. 

Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιµα είναι το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες 
στη µέση µηνιαία τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ∆/νση Τεχνικής 
Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας –  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τα 
λιπαντικά η προσφορά δίνεται ως ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. 

 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο της προµήθειας - Προϋπολογισµός 
Αναλυτικά τα προς προµήθεια είδη είναι τα εξής: 
 

  ΠΑΚΕΤΟ 1Ο : 

 

 
ΠΑΚΕΤΟ 2Ο : 

 

α
Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ LIT 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(σε €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (σε €) 

Πετρέλαιο κίνησης 100.000 1,3 130.000,00 
Π

Βενζίνη Αµόλυβδη 20.733,3 1,5 31.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 161.000,00 

          Φ.Π.Α. (23%) : 37.030,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ 1: 198.030,00 

Α
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ LIT 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(σε €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (σε €) 

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    

SAE 10W/40 171,25            8 1.370,00 

SAE 20/W/50 300                 7 2.100,00 

SAE 15W/40 200                 7 1.400,00 

Λάδι ν. 30 Γεν. Λίπανσης  100                 3 300,00 

Λάδι iso 46  300                 5 1500,00  

Λάδι iso 68 200                 5 1.000,00  

Γρασολιθίου  125                 9,84 1.230,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 8.900 

 Φ.Π.Α. : 2.047,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ 2 10.947,00 

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΩΡ0-ΛΑ0
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ΠΑΚΕΤΟ 3Ο : 

 
Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανά Νοµικό Πρόσωπο περιλαµβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 
Ως τιµή µονάδας ελήφθη υπ΄ όψη η µέση εβδοµαδιαία λιανική τιµή πώλησης 18 - 24/11/2013 της 
∆/νση Ανάπτυξης – Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού – ΠΕ Πρέβεζας. 

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για 
τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως περιγράφεται µονοσήµαντα 
στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόµατα την 
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.  

Αναλυτικά το αντικείµενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται στην µελέτη η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ως παράρτηµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α).  

Ο ∆ήµος και τα Νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στον διαγωνισµό διατηρούν το 
δικαίωµα να αυξάνουν την ποσότητα των προς προµήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% µε 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον προµηθευτή χωρίς καµία αντίρρηση του 
προµηθευτή µε τους ίδιους όρους (δικαίωµα προαίρεσης). Η αύξηση της ποσότητας µε το δικαίωµα 
προαίρεσης για το πακέτο των καυσίµων ανέρχεται: 

 
ΠΑΚΕΤΟ 1Ο : 

 
ΠΑΚΕΤΟ 2Ο : 

 

 
ΠΑΚΕΤΟ 3Ο : 

 
 
 
Α

Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ LIT 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(σε €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (σε €) 

 Πετρέλαιο θέρµανσης 91.590 1,1 100.479,00 

 Φ.Π.Α. : 23.172,00 

 ΣΥΝΟΛΟ : 123.921,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ 3: 123.921,00 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ LIT 

ΕΠΙΠΛΕΟΝΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΣΕ LIT 

Πετρέλαιο κίνησης 100.000,00 30.000,00  
 Βενζίνη Αµόλυβδη 20.733,3 6.219,99 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ LIT 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ LIT 

 Πετρέλαιο Θέρµανσης  91.590 27.477 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ LIT 

ΕΠΙΠΛΕΟΝΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΣΕ LIT 

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.396 419,00 

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΩΡ0-ΛΑ0



 7 

 
Η αύξηση, µε το δικαίωµα προαίρεσης, για το πακέτο των λιπαντικών επί του 

προϋπολογισµού ανέρχεται σε 2.526.24 € µε αναλογική αύξηση της ποσότητας όπως αυτή αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α. 

Άρθρο 2 
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στην 
ισόγεια αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Ζηρού (Πλατεία 
Γεννηµατά – 48200 Φιλιππιάδα) και κατόπιν κανονικής προθεσµίας 40 ηµερών από την ηµεροµηνία 

αποστολής της διακήρυξης στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 

Ε.Ε. 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 
Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής 

14/2/2014 18/2/2014 26/3/2014 

 
Άρθρο 3  

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
3.1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί 

i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες 
ii. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
iii. Συνεταιρισµοί 
iv. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι 

προϋποθέσεις  του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
3.2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής, από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

3.3. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή 
ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 
πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. 

3.4. ∆εν γίνονται δεκτοί: 
(α)Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή 

Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους 
είναι εν ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το 
οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανά περίπτωση. 

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 
(i)  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
(ii)  ∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μάιου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
(v) Για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.∆. 60/2007). 
(vi) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε 
οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του Π∆ 60/2007. 

3.5. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων  που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 
προσφέροντες εφ’  όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

Άρθρο 4 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται  από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του 
ΕΚΠΟΤΑ ,ήτοι: 

Με την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι, µε ποινή αποκλεισµού τους από την συνέχιση του 
διαγωνισµού, πρέπει να καταθέσουν προς την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό της προµήθειας, 
στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, 
την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης για κάθε πακέτο.   

1. Πακέτο 1ο : Εγγυητική Επιστολή ποσού: 9.902,00 ευρώ  
2. Πακέτο 2ο : Εγγυητική Επιστολή ποσού: 548,00 ευρώ 
3. Πακέτο 3ο : Εγγυητική Επιστολή ποσού: 6.196,00 ευρώ 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών 
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους και που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προς όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών. 
ζ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
η. Πιστοποιητικό δηµοτικής ενηµερότητας από το ∆ήµο Ζηρού καθώς και από το ∆ήµο της έδρας 
του συµµετέχοντος. 
η. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελµά του ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισµό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α του άρθρου 
7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα παραπάνω της παρούσης εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

4.2 Οι Αλλοδαποί 
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Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Τα 
δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι. 

4.3 Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναµων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Ειδικότερα: 
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσµεύουν τα 

νοµικά πρόσωπα (π.χ. οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. και νόµιµοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νοµικό 
πρόσωπο). 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι: 

α) Οµόρρυθµοι  εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
β) ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. 
γ)  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και 
δ)  Οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 
∆εν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία 

τροποποίηση του καταστατικού της συµµετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναµο έγγραφο ανάλογα µε 
τη χώρα εγκατάστασής της επικυρωµένα από αρµόδια αρχή. 

Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό  από αρµόδια δηµόσια αρχή η οποία είναι αρµόδια να 
βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου 
αυτού υπό εκκαθάριση. 

4.4 Οι Συνεταιρισµοί 
Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Πιστοποιητικά σύµφωνα µε τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που απαιτούνται και 
για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

4.5 Οι Ενώσεις προµηθευτών (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)  
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, 
σύµφωνα µε άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικροµεσαίες 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισµούς, στις οποίες µετέχουν και 
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. 
Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός 15 ηµερών από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την αίτηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. 
Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της 
Τράπεζας Ελλάδος. 

Γενικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά µε ποινή απορρίψεως πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός 
αυτών που έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο διαγωνισµό προς την υπηρεσία του φορέα που διενεργεί την 
προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Στην προκειµένη περίπτωση θα γίνεται ρητά µνεία στην 
προσφορά τους σχετικά µε αυτό. (Εδάφιο ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 4.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε 
ποινή αποκλεισµού τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
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α) ∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα 
παρακάτω αδικήµατα: 

� Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και 

στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

� Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

� Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας µετά 
των παραρτηµάτων της. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την 

παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει 

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας 

το υπό προµήθεια υλικό στους χώρους που θα υποδειχτούν από τον ∆ήµο. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζοµένου για την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 
προσφέρουν. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια 
ειδών. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς 
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζοµένου για τον εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 
άσκηση επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο 
των συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιο τοµέα, 
καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. (Παραγ. 1γ, 1δ & 1ε, του 
άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση για την οικονοµική επιφάνεια του διαγωνιζόµενου και το µετοχικό κεφάλαιο. 
(Παραγ. 1στ, άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση για την επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος 
δραστηριότητάς της και το κύρος της. (Παραγ. 1ζ, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Για την τεκµηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελµατικής δραστηριότητας, της 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κατάστασης του προσφέροντος στον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής θα πρέπει να περιέχονται και τα ακόλουθα επί ποινή αποκλεισµού: 

• Βεβαίωση τράπεζας για πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ύψους τουλάχιστον ίσου 
µε τον προϋπολογισµό του πακέτου ή των πακέτων(αθροιστικά) για το (ή τα) οποίο (ή οποία) 
συµµετέχει στον διαγωνισµό. 

• Αντίγραφο του ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή αποσπασµάτων 
αυτών ή άλλα ισοδύναµα στοιχεία (πχ έντυπο Ε3)  από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Ο κύκλος εργασιών κατά µέσο όρο 
ετησίως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πρέπει να είναι  ίσος ή µεγαλύτερος από τον 
προϋπολογισµό για τον οποίο υποβάλει προσφορά ( προ ΦΠΑ). Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 
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ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα 
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, 
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

• Υποβολή καταλόγου για κάθε πακέτο χωριστά, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις, οµοειδών της οµάδας προϊόντων,  των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα 
τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης 
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια υπηρεσία, στα οποία θα 
αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 
ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα 
πώλησης. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. (Παραγ. 1η, του άρθρου 9, της 
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Σε όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, το γνήσιο της υπογραφής του να είναι επικυρωµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή. 
 
 

Άρθρο 5 
Υποβολή και σύνταξη  προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού στον 
τόπο και κατά την ηµέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. 

 Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά (ή µε courier) µε συστηµένο – 
σφραγισµένο φάκελο ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του   ∆ήµου Ζηρού στην ακόλουθη διεύθυνση:  
∆ήµος Ζηρού, Πλ. Γεννηµατά, Τ.Κ.: 48200, Φιλιππιάδα. Η προθεσµία για τη παραλαβή από την 
υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά (ή µε courier) ή που κατατίθενται 
αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο λήγει την 26/3/2014 και ώρα 10 π.µ.. 

2. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς 
τους µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

3. Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, 
έστω και ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) 
που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου 
Προσφοράς του. 

4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά 
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµµατα: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΖΗΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» 

3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
4.1   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
4.2  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
4.3 Ο αριθµός της διακήρυξης. 
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4.4 Το αντικείµενο της προµήθειας. 
4.4  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4.5  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

5. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
α. Όλα τα ζητούµενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής και δηλώσεις µαζί µε την 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β. ∆ήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόµενων ειδών. 
γ. ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
δ. Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει µε κεφαλαία γράµµατα την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ", καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
(Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
- Τεχνική προσφορά & Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική. 
- Προσπέκτους στην Ελληνική ή Αγγλική. 

- Η τεχνική προσφορά, προκειµένου να είναι άµεσα αξιολογήσιµη, πρέπει να υποβληθεί 
στην ίδια µορφή σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν 
την παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α). Σηµειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερα από 

ένα πακέτο ζητούµενου εξοπλισµού δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος τεχνικής 

προσφοράς για ένα από αυτά τα πακέτα, αλλά µπορεί να είναι κοινός ο φάκελος τεχνικής προσφοράς 

µε χωριστές προφορές ανά πακέτο. ∆ηλαδή θα κατατεθεί τεχνική προσφορά χωριστά για όλα τα είδη 

κάθε πακέτου  στον ίδιο φάκελο. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει 

αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 
ε. Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
(Παράγ. 3, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
ζ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς. (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Σηµειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερα από ένα πακέτο εξοπλισµού 
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριστή οικονοµική προσφορά για όλα τα είδη του κάθε πακέτου 
στον ίδιο φάκελο οικονοµικής προσφοράς. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου 
επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

6. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει φέρουν υποχρεωτικά και  τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 
και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

8. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό καθώς και 
οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση. 

9. Προσφορές ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις 
καθιστούν ασαφής απορρίπτονται. 

10. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους  
εκπροσώπους τους. Εφ΄  όσον ο διαγωνιζόµενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του 
απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του 
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καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. 
Όσον αφορά εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες, εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. 

11. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από  όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν 
ζητούνται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. (Παραγ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

13. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 6 
Αποκλίσεις- ∆ιευκρινήσεις - Αντιπροσφορές 

Ο προσφέρων θα δηλώνει µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αναλυτικά τη συµµόρφωση ή 
απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και την 
∆ιακήρυξη. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην ως άνω Υπεύθυνη δήλωση ο 
προσφέρων θα δηλώνει αν θα παραδώσει ή όχι στον προβλεπόµενο χρόνο από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επισηµαίνεται ότι: 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως  
απαράδεκτες. 
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, 
από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 7 
Τόπος και χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών αρχίζει  στην ισόγεια αίθουσα ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ήµου Ζηρού  (Πλατεία Γεννηµατά, 48200 Φιλιππιάδα) 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού κατά την ηµεροµηνία και ώρα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της παρούσας, κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 

 
 
 

Άρθρο 8 
∆ιαδικασία αποσφράγισης  των προσφορών 

 Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό 
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πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις, το οποίο 
κατατίθεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση. 

2.  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
συµµετέχοντες και θα ενηµερωθούν µε επιστολή που θα τους αποσταλεί τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες 
προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές. 

3.  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

Άρθρο 9 
Προέλευση  των προσφεροµένων υλικών 

Ο  προσφέρων  πρέπει να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωση στην προσφορά του το διυλιστήριο 
από το οποίο θα προµηθευτεί τα προσφερόµενα καύσιµα και το εργοστάσιο, στο οποίο θα 
παραχθούν τα προσφερόµενα λιπαντικά καθώς  και τον τόπο εγκατάστασής τους ή τον αποκλειστικό 
εισαγωγέα αν παράγονται εκτός Ελλάδας.  

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Μετά 
την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή  του διυλιστηρίου ή του εργοστασίου που 
δηλώθηκε.  

Εάν  διαπιστωθεί από την  υπηρεσία  ανυπαρξία του  διυλιστηρίου ή το εργοστάσιο που δηλώθηκε 
µε την προσφορά , κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , η προσφορά απορρίπτεται και 
η σχετική απόφαση της οικονοµικής επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατά  
τη κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος, από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του 
δηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την  ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και όταν στο διυλιστήριο που δηλώνεται για την κατασκευή  µερικώς η ολικώς των υλικών 
έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού  από τους διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου που  ισχύει  
κατά την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού ( άρθρο 18 παρ 2 ΕΚΠΟΤΑ ). 

 
Άρθρο 10 
Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του πακέτου ή των 
πακέτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την 
προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται 
υπόψη. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα απευθύνεται στον ∆ήµο Ζηρού. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς 
που ζητάει η ∆ιακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση. 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές ανεξάρτητα από το ίδρυµα που τις εκδίδει πρέπει να ακολουθήσουν 
σχέδια  εγγυητικών επιστολών που υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 
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Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της 
εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. 

1. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη  που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως 
προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και 
ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας. 

2. Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι επίσης υποχρεωµένος να κάνει µε δικές 
του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε είδους που θα παρουσιάζει προβλήµατα .Σε 
αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις 
κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα 
αποφασίζεται από την ∆.Ε. 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των ειδών, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Επειδή η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε την σύµβαση, η 

εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 

Άρθρο 11 
Τιµές προσφοράς 

1. Για τα καύσιµα η προσφορά δίνεται ως ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στη 
µέση µηνιαία τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ∆/νση Ανάπτυξης – 
Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού  – ΠΕ Πρέβεζας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τα 
λιπαντικά η προσφορά δίνεται ως ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορά σε 
άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Παραγ. 3, του άρθρου 16, της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
οικονοµικής προσφοράς που περιέχεται στη µελέτη του διαγωνισµού και θα εµπεριέχει τις τυχόν 
κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης του διαγωνισµού. Η 
στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

5. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα 
ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ∆ήµο 
Ζηρού. 

6. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. 
θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Η εγχώρια προστιθέµενη αξία σε Ευρώ και σε 
ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόµενης τιµής. Υπόδειγµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. 
θα λαµβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους ανά 
πακέτο όχι στις τιµές των µερών. 
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σε 
δύο (2) το πολύ ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης του γραπτού αιτήµατος της επιτροπής . 

Άρθρο 12 
∆ιαδικασία αποσφράγισης  των προσφορών – Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
κατά φύλλο.  

2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των λοιπών στοιχείων. 

3. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι 
καθώς και τυχόν παρατηρήσεις, το οποίο κατατίθεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση. 

Άρθρο 13 
Κατακύρωση 

1. Η κατακύρωση της προµήθειας, θα γίνει τµηµατικά κατά πακέτο µε κριτήριο τη χαµηλότερη 
τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρµόδια επιτροπή. 

2. Το αρµόδιο όργανο για την διενέργεια του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του προς την Οικονοµική  
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προµήθειας.   
β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
3. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε σχετική 

απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας.  
 

Άρθρο 14 
∆ιοικητικές προσφυγές  

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση 
του νόµου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόµενα 
ειδικότερα στα επόµενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης 
της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης. (άρθρο 2 του 
Ν.3886/2010). 

Ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση 
της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντά του 
και της αιτιολογίας της, εφόσον βεβαίως αυτή φέρει εκ του νόµου αιτιολογία (δοθέντος λ.χ. ότι η 
προκήρυξη της διαδικασίας, ως κανονιστική πράξη, δεν φέρει αιτιολογία). (Αιτιολογική Έκθεση του 
Νόµου). 

Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, µπορεί να αποστέλλεται στον 
ενδιαφερόµενο µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της 
σύµβασης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α') ή, κατά 
περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') και αναφέρει τις προθεσµίες 
αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010. 
(ήτοι τη 10ήµερη προθεσµία προδικαστικής προσφυγής, τη 15ήµερη προθεσµία για την απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγής και τη 10ήµερη προθεσµία άσκησης αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων). (Εγκύκλιος Υπ. Υποδοµών Μεταφ. & ∆ικτ. εγκ.23/∆17γ/10/200/ΦΝ 458/06.12.2010). 

Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή 
τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η 
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παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε 
περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. (άρθρο 4 παρ.1,2,3 του Ν.3886/2010). 

Η αναθέτουσα αρχή (Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου) οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, 
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν 
την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής του άρθρου 46 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η 
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και 
µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω 
αίτησης κατά το µέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή 
δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες 
πριν από την, αρχική ή µετ' αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η καθυστερηµένη 
περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 

Εποµένως, στις συµβάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3886/2010, συνεχίζουν να 
ασκούνται ενστάσεις κατά των Πρακτικών των Επιτροπών ∆ιαγωνισµών (π.χ. ενστάσεις άρθρου 
15 παρ.1β ΕΚΠΟΤΑ), διότι τα πρακτικά αυτά δεν αποτελούν εκτελεστές πράξεις της αναθέτουσας 
αρχής. Κατά των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, που εκδίδονται επί των ενστάσεων αυτών 
µπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή. ∆εν µπορεί όµως να ασκηθεί προσφυγή στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

Κατά της νοµιµότητας διενέργειας και της συµµετοχής προµηθευτή σ’  αυτόν. 
• Υποβάλλονται µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από 

αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο. 

• Υποβάλλονται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια 
του διαγωνισµού και µέχρι και της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου (Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

•  Οι ενστάσεις αυτές κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζοµένου, δεν ανακόπτουν την 
συνέχιση του διαγωνισµού αλλά λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή απόφαση µετά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. (Παραγ. 1β, 
του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

• Η προσφυγή κατά της συµµετοχής προµηθευτών σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτήν κατά του οποίου στρέφεται.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 όπως ισχύει σήµερα (Ν. 4055/2012)  
 

Άρθρο  15 
Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
 
 
 
 

Άρθρο  16 
Υπογραφή σύµβασης 

Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 
της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η σύµβαση υπογράφεται 
χωριστά µε κάθε φορέα που αναφέρεται στον διαγωνισµό.  
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Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 

συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του 
µειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον κ. ∆ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν 
αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από 
γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Σχέδιο σύµβασης υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 
Άρθρο  17 

∆ικαίωµα προαίρεσης 
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στον διαγωνισµό διατηρούν το 

δικαίωµα να αυξάνουν την ποσότητα των προς προµήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% µε 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον ίδιο  προµηθευτή ανά πακέτο και φορέα 
χωρίς καµία αντίρρηση του προµηθευτή µε τους ίδιους όρους (δικαίωµα προαίρεσης). Η αύξηση της 
ποσότητας µε το δικαίωµα προαίρεσης για το πακέτο των καυσίµων ανέρχεται: 

Η αύξηση, µε το δικαίωµα προαίρεσης, για το πακέτο των λιπαντικών επί του προϋπολογισµού 
ανέρχεται σε 2.526,24€ µε αναλογική αύξηση της ποσότητας όπως αυτή αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α. 

Άρθρο  18 
Ισχύς της Σύµβασης - Χρόνος  παράδοσης - Τόπος παράδοσης 

Η ισχύς της συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και έχει διάρκεια ενός (1) 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή 
της σύµβασης , ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µε την προϋπόθεση ότι  δεν 
θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές  αναφέρονται 
µονοσήµαντα στα άρθρα 1 & 17 της παρούσας. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα καύσιµα και τα λιπαντικά σύµφωνα µε τα 
συµβατικά στοιχεία της µελέτης και την προσφορά. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ LIT 

ΕΠΙΠΛΕΟΝΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΣΕ LIT 

Πετρέλαιο θέρµανσης 91.590 27.477 

Πετρέλαιο κίνησης 100.000,00 30.000,00 

 

Βενζίνη Αµόλυβδη 20.733,3 6.219,99 
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Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα ενεργείται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες 
της Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά από γραπτή εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας 
του ∆ήµου ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. Για το πετρέλαιο θέρµανσης θα 
ειδοποιείται ο προµηθευτής 24 ώρες πριν. 

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει τµηµατικά προς  την αρµόδια υπηρεσία του  ∆ήµου µετά 
από εντολή της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα καύσιµα και λιπαντικά δεν πληρούν τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε 
αυτό δεν θα παραληφθεί, και ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να το αποκαταστήσει, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, εκτός αν µετά από απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου το υλικό κριθεί κατάλληλο και δύναται να παραληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν διαφορές, η ανάλυση των δειγµάτων που θα ληφθούν θα 
γίνεται από το παράρτηµα του Γ.Χ. του Κράτους. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση του 
µε άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 
28, 29 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα τριάντα (300) ευρώ. Μετά από (15) ηµέρες ο 
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (Παραγ. 1, του άρθρου 27, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ¼ αυτού µε 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.(Άρθρο 33 
ΕΚΠΟΤΑ) Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε 
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνει στον ∆ήµο Ζηρού, Πλ. Γεννηµατά, Τ.Κ. 48200, Φιλιππιάδα ή 
σε χώρους που θα υποδειχτούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή των Νοµικών Προσώπων. 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσης, επιβάλλονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33 & 34 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει για τα  λιπαντικά  υποχρεούται  να κάνει και την αλλαγή (ή 
τοποθέτησή ) τους , ο ίδιος, στα οχήµατα του ∆ήµου Ζηρού. 

 
 
 
 

Άρθρο  19 
Χρόνος παραλαβής 

Η προσωρινή παραλαβή µπορεί γίνει τµηµατικά από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία 
έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 10 το πολύ 
ηµερών από την παράδοση των υλικών. (Παραγ. 1,2 & 3γ, του άρθρου 28, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασµό µε τις παραγ. 1 & 2, του άρθρου 29, της αυτής Υπουργικής Απόφασης). 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο εντός 20 το πολύ ηµερών από τη παράδοση των 
υλικών. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων. 

Άρθρο 20 
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Ισχύς προσφορών 
Η ισχύς προσφοράς των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 120 

ηµερών. 
 Άρθρο 21 

Τρόποι πληρωµής 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα 

παραλαµβάνεται τµηµατικά κάθε φορά µε βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, µε 
την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των 
σχετικών ενταλµάτων πληρωµής. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 22 

Αναπροσαρµογή και Χρόνος Σύµβασης  
Οι οµάδες (ή τα είδη) προµηθειών ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να 
αναπροσαρµόζονται µε µεταφορά ποσών και ποσοτήτων σε οµάδες που υπάρχει ανάγκη χωρίς ο 
προµηθευτής  από να έχει αξιώσεις από την µεταφορά αυτή σε άλλες οµάδες ή οµάδα. 
Η έναρξη της σύµβασης η οποία θα αφορά στο ∆ήµο Ζηρού για τις προµήθειες  καυσίµων και 
λιπαντικών θα ξεκινήσει µετά την λήξη της  τρέχουσας σύµβασης.  
 

 
Άρθρο 23 

Πληροφόρηση  ενδιαφεροµένων 
Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό και συµπληρωµατικές πληροφορίες που αφορούν στοιχεία του 

διαγωνισµού δίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Το σύνολο της 
παρούσας µετά των παραρτηµάτων παρέχεται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
(http://www.dimoszirou.gr ). Όσοι επιθυµούν να παραλάβουν και αντίγραφα των τευχών δηµοπράτησης 
σε έντυπη µορφή µπορούν να ζητηθούν στο Τµήµα Προµηθειών  στο αντίτιµο των 20 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόµενοι (ηµεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη  - µέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του 
ΕΟΧ ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του ΠΟΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις), µπορούν 
να παραλάβουν να πάρουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά εφ΄όσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εµβάσουν κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, πέραν της 
αναφεροµένης δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

Οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση δοθεί  από την Υπηρεσία σε όρο ή τεχνική προδιαγραφή της 
παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://www.dimoszirou.gr )  και οι 
ενδιαφερόµενοι είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωσή τους επί της διευκρίνησης.  

Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς, µέσα σε έξι (6) 
εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι 
(6) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν να ζητηθούν από τον ∆ήµο Ζηρού, στο 

τηλ: 26833-60626 (Τµήµα  Προµηθειών). 
Άρθρο 24 

∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί άπαξ σε δύο οικονοµικές αθηναϊκές εφηµερίδες καθώς και 

σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία τοπική. Επίσης να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (τεύχος δηµοσίων συµβάσεων). 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007. 
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Το σύνολο της παρούσας µετά των παραρτηµάτων αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
(http://www.dimoszirou.gr ). 

 
Παράλληλα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.  
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΄ 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων 

1. Πετρελαίου θέρµανσης  

2. Πετρελαίου κίνησης 

3. Βενζίνης αµόλυβδης 

 

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχηµάτων, τη  λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρµανση των 

κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του ∆ήµου Ζηρού . 

Θα    διεξαχθεί    Ανοικτός    ∆ιαγωνισµός    µε    σφραγισµένες    προσφορές    για    την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»   (πετρελαίου   θέρµανσης,   πετρελαίου   

κίνησης,, βενζίνης αµόλυβδης και λιπαντικών) µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

σε ακέραιες µονάδες στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ∆/νση 

Τεχνική Υπηρεσία, Περιβάλλοντος  & Πολεοδοµίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  332.898,00 €  

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για διάστηµα ενός έτους, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

1. Τις   διατάξεις   της   αριθµ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

Η ποιότητα των καυσίµων πρέπει να είναι όµοια µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 

(ΕΛ.∆.Α.). 

Ο ∆ήµος Ζηρού  διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται 

τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 
∆ιεύθυνση: Πλ. Γεννηµατά  
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 
Τηλ. 26833-60626 
ΦΑΞ 26833-60620 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 
∆ιεύθυνση: Πλ. Γεννηµατά  
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 
Τηλ. 26833-60626 
ΦΑΞ 26833-60620 

 

 Φιλιππιάδα,17/2/2014  
 

 

 
 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
 

 

ΦΟΡΕΑΣ 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

Βενζίνη Αµόλυβδη 

∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 91.590 100.000,00 20.733,3 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
36.944,00 - 

- 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
29.464,00 - 

- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜ. ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜ. ΖΗΡΟΥ 7.000 - - 

ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Φιλιππιάδα,  17/02/2014 

Ο Προϊστάµενος  
∆/νσης  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                 

  
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
             Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια 
λιπαντικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου έτους 2013   
          Αναλυτικά προβλέπεται να προµηθευτούµε : 

1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 10w40), 100% συνθετικής τεχνολογίας για 
σύγχρονους οικολογικούς κινητήρες Euro IV & Euro V µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

              API : CΙ - 4                                                                                                                         

              ACEΑ: Ε6/Ε7 

                MB 228.51, MAN Μ.3477, VOLVO, VDS-3, DAF 
         

2.   Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 15w40), 100% συνθετικής τεχνολογίας για σύγχρονους 
οικολογικούς κινητήρες Euro IV & Euro V µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
  API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

              ACEΑ: Ε7 / E9  
              M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 
 
 

3.   Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50  µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  : 
API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 
 

   4.         Λιπαντικό Ν 30 Γενικής χρήσης  
 

 
5.          Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων ΙSO 68 µε τα τεχνικά   χαρακτηριστικά: 

DIN 51524 
HVLP PART III   
DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 
– S, CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

6.   Γράσα λιθίου 
7.   Λιπαντικό  ISO 48 
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     Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις βασικές αρχές του Γενικού Χηµείου του Κράτους της µε αριθµό 176/1994 Υπουργικής 
Απόφασης και άλλων συναφών διατάξεων .  

Με ποινή αποκλεισµού και πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα 
προσκοµισθούν στην υπηρεσία µας τα φυσικά – χηµικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια 
προϊόντων (δείκτης ιξώδους – σηµείο ροής κ.λ.π.) για κάθε µία κατηγορία ξεχωριστά. 

Επίσης επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµισθούν στην υπηρεσία µας πιστοποίηση 
ISO 9000 (9001, 9002, 9003) για κάθε προϊόν ξεχωριστά. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των 
λιπαντικών και η συσκευασία θα είναι αυτή που αναγράφεται στην µελέτη.  
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
Φιλιππιάδα, 17/2/2014 

  
ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΩΡ0-ΛΑ0



 31 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                 
 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  
 

 
 

Α/
Α 

ΤΥΠΟΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕ Litra 

ή Kgr 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

∆ΑΠΑΝΗ 

1.  
Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητή
ρα SAE 10W40 

API : CΙ - 4  
ACEΑ: Ε6/Ε7 
MB 228.51, MAN Μ.3477, VOLVO, VDS-3, 
DAF                                                                                                                   

 
171,25 

 
Τέσσερα ευρώ 

(08,00)  

 
1.370,00 

2.  
Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητή
ρα SAE 15W40 

API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                       
ACEΑ: Ε7 / E9  
M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3           

 
200 

 
Επτά ευρώ 

(07,00) 

 
 

1.400,00 

3. Λιπαντικό 
υδραυλικών 
συστηµάτων 

ISO 68 

DIN 51524 
HVLP PART III   
DENISON HF-O & HF -2   
AFNOR NFE 48 – 603 
 HM VICKERS M – 2950 
 – S /I – 286 – S, 
 CINCINNATIMILA – CRONP69,  
J.I. CASE POCLAIN 
  

 
 
 

200 

πέντε ευρώ  
(5,00) 

 
 

1.000,00 

 
4. 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητή
ρα SAE 20W50 

API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 
ACEA:E7/E5/E3/B3/B4 
MB 228.3 DHD-1 MAN 3275, VOLVO VDS-3 
ALLISON C-4 Caterpillar ECF-27-1 

300 7  
2.100,00 

 
5. 

Λιπαντικό Ν 30 
Γενικής Χρήσης  

 100 3  
300,00 

 

 
6. 

Λιπαντικά ISO 
68 

 200 5 1.000,00 

7. Γράσα λιθίου   125 9,84 1.230,00 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ LIT 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(σε €) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

91.590 1,1 100.479,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 100.000 1,3 130.000,00 

3 Βενζίνη Αµόλυβδη 20.733,3 1,5 31.000,00 

  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Φιλιππιάδα, 17/02/2014 
Ο Προϊστάµενος  

∆/νσης  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» 
 

 Στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ζηρού σήµερα την  ……………. µεταξύ του κ. 
ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ηµάρχου Ζηρού, και του …………………..  κατοίκου  
………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….. ο οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την 

εταιρεία µε την επωνυµία ……………… µε έδρα την …………………  ……………..  και ΑΦΜ 
……….  συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, ενεργώντας µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ και έχοντας υπ΄ όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ». 

iii. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α µε την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά 
µε την εφαρµογή του Ν. 3463/2006. 

iv. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

v. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων). 

vi. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» µε το οποίο καταργήθηκαν τα Π.∆. 370/95, Π.∆. 346/1998, 
Π.∆. 18/2000, Π.∆. 105/2000. 

vii. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ 
παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η 
διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, 
τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Φιλιππιάδα, …………. 
Α.Π. : …………. 
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προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 όπως ισχύει 
σήµερα. 

viii.  Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου12-12-2012(ΦΕΚΑ΄240), που κυρώθηκε µε το 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: «Η διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών 
παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. 
φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων 
και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης {ΕΚΠΟΤΑ – αρ.11389/8-3-1993 απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών(ΦΕΚΒ΄185)}, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

ix. Του Κανονισµού (ΕΚ) 1.251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα 
όρια κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

x. Της Π1 358/27.01.99 (ΦΕΚ 92β/10.02.1999) όπως τροποποιήθηκε µε την 
Π1/667/29.03.2005(ΦΕΚ 448/Β/07.04.2005) του Υπουργείου Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις οποίες 
οι προµήθειες µε ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών».  

xi. Του N. 2362/95 περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις». 

xii. Η ΚΥΑ αριθ.114218 (ΦΕΚ Β 1016/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

xiii. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του 
Ν.3310/2005…». 

xiv. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/ 30.09.2010) περί «∆ικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 
υπηρεσιών σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία» όπως ισχύει σήµερα (Ν. 4055/2012. 

xv. Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 46 του 
ν.3801/2009. 

xvi. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

2.  Την 268/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζηρού για την έγκριση διενέργειας της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ».   

3. Την ../2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι 
δηµοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές. για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ».   

4. Την  …  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆Σ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ µε 

την οποία , ψηφίστηκε η πίστωση των  €,  
5. Την …………… Περίληψη  ∆ιακήρυξης ∆ηµάρχου. 

6. Την ………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του 
πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ».   

7. Την  ………….. εγγυητική επιστολή µε ηµεροµηνία έκδοσης ………….., ποσού 
………..€ της τράπεζας ……………….. 

  
ΑΝΑΘΕΤΕΙ  

8. Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την εταιρία  ………….., ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ που  ανακηρύχθηκε βάσει της αριθµ. …………. κατακυρωτικής απόφασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζηρού και  η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», 
την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» προϋπολογισµού …………€, πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 23%, ήτοι …………€, συνολικού συνεπώς ποσού …………€ µε τους ακολούθους 
όρους και συµφωνίες: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα προς προµήθεια υλικά από τον «Ανάδοχο» αφορούν : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ». 

   
ΑΡΘΡΟ 2:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

1. Η παρούσα Σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου ή των Νοµικών 
προσώπων.  

2. Η συµβατική αµοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του 
«Αναδόχου» και συνίσταται στο χρηµατικό ποσό των …………€ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 

3. Ο ∆ήµος και τα Νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στον διαγωνισµό διατηρούν 
το δικαίωµα να αυξάνουν την ποσότητα των προς προµήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% 
µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον (ή τους) ίδιο (ή ίδιους) 
προµηθευτή (ή προµηθευτές) χωρίς καµία αντίρρηση του προµηθευτή µε τους ίδιους όρους 
(δικαίωµα προαίρεσης) όπως αυτό προβλέπεται στα 1 & 17 της ∆ιακήρυξης. 

4. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα 
παραλαµβάνεται τµηµατικά κάθε φορά µε βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο 
απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής. 

5. Οι κάθε είδους φόροι, φόροι εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη 
δαπάνη κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

6. Τυχόν αναπροσαρµογή της τιµής λόγω αύξησης της τιµής του Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας Φ.Π.Α. βαρύνει αποκλειστικά τον ∆ήµο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Σε συµµόρφωση µε τα σχετικώς οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε 
την ήδη από εκείνον κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε την υπ΄ αριθµ. 
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………….. της ………….., Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό 10% 
επί του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας ήτοι ποσού ………….. 

 
ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και έχει διάρκεια 
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την 
υπογραφή της σύµβασης , ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, και δεν 
θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές  
αναφέρονται µονοσήµαντα στα άρθρα 1 & 17 της παρούσας. 

Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα ενεργείται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες της Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά από γραπτή εντολή της 
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. Για 
το πετρέλαιο θέρµανσης θα ειδοποιείται ο προµηθευτής 24 ώρες πριν. 

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει τµηµατικά στην αποθήκη του ∆ήµου µετά από 
εντολή της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 5:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο στις περιπτώσεις που το 

νοµικό πλαίσιο το οποίο την διέπει ορίζει και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικώς στα 
στοιχεία-έγγραφα του ∆ιαγωνισµού. 

2. Το δικαίωµα περί µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως έχει και ο Ανάδοχος, σε 
περίπτωση πληρώσεως των οικείων νοµικών και των στο πλαίσιο των διαγωνιστικών τευχών-
στοιχείων τιθέµενων προϋποθέσεων. 

 Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε τα συµβατικά 
στοιχεία της µελέτης και την προσφορά. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η 
αντικατάσταση του µε άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της 
προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθεί - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός 
των προβλεποµένων κυρώσεων και πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της 
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  

Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 
αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 
τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-
παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του 
δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να 
παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι 
τη λήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 
το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την 
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση 
που λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα 
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται και σε περίπτωση 
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των 
συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 
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περιπτώσεις αυτές µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε,  επιβάλλονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

1. Όπως όλα τα έγγραφα-στοιχεία του διαγωνισµού, τα έγγραφα- στοιχεία της 
προσφοράς της Αναδόχου, ήταν συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα, έτσι και η παρούσα 
συντάσσεται στην ελληνική, οµοίως δε οιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ των Μερών θα γίνεται 
στην ελληνική.  

2. Μετά από την υπογραφή της Σύµβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά 
στοιχεία-έγγραφα κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από 
αυτήν, ή ανταλλαγές αναµεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη µε 
οποιοδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων της σύµβασης. 

3. Η συµβατική σχέση των Μερών (εφαρµογή - ερµηνεία αυτής) διέπεται από το 
Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο , τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύµβαση θα 
υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 

 Η σύµβαση αυτή συντάχτηκε σε 5 (πέντε) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για τον ∆ήµο  Για την ……………. 

 

   Γιολδάσης ∆ηµήτριος   …………………………… 

∆ήµαρχος                                                           ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………… (και ολογράφως) ………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 

………………………….………………………………………, οδός…………………..……………., αριθµός ……………, 

ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 

…………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον 

διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………….. για  την προµήθεια αντικειµένων µε κωδικούς 

……………………………………………… σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ……………………………… ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό  απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 

(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθµός ……………, 

ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 

…………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των 

όρων της µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια αντικειµένων µε 

κωδικούς ……………………………. (αριθµός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 

συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 

(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΄ 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ» 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

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

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΠΩΛΗΣΗΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Βενζίνη αµόλυβδη ….…..%  

2. Πετρέλαιο κίνησης ……...%  

3. Πετρέλαιο θέρµανσης ….…..%  

 
 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α,  ………………2013 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

 
 
 

Α/
Α 

ΤΥΠΟΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΣΕ Litra 

ή Kgr 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

∆ΑΠΑΝΗ 

1.  
Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητή
ρα SAE 10W40 

API : CΙ - 4  
ACEΑ: Ε6/Ε7 
MB 228.51, MAN Μ.3477, VOLVO, VDS-3, 
DAF                                                                                                                   

 
171,25 

 
Τέσσερα ευρώ 

(08,00)  

 
1.370,00 

2.  
Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητή
ρα SAE 15W40 

API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                           
ACEΑ: Ε7 / E9  
M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3           

 
200 

 
Επτά ευρώ 

(07,00) 

 
 

1.400,00 

3. Λιπαντικό 
υδραυλικών 
συστηµάτων 

ISO 68 

DIN 51524 
HVLP PART III   
DENISON HF-O & HF -2   
AFNOR NFE 48 – 603 
 HM VICKERS M – 2950 
 – S /I – 286 – S, 
 CINCINNATIMILA – CRONP69,  
J.I. CASE POCLAIN 
  

 
 
 

200 

πέντε ευρώ  
(5,00) 

 
 

1.000,00 

 
4. 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητή
ρα SAE 20W50 

API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 
ACEA:E7/E5/E3/B3/B4 
MB 228.3 DHD-1 MAN 3275, VOLVO VDS-3 
ALLISON C-4 Caterpillar ECF-27-1 

300 7  
2.100,00 

 
5. 

Λιπαντικό Ν 30 
Γενικής Χρήσης  

 100 3  
300,00 

 

 
6. 

Λιπαντικά ISO 
68 

 200 5 1.000,00 

7.    125 9,84 1.230,00 
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Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις βασικές αρχές του Γενικού Χηµείου του Κράτους της µε αριθµό 176/1994 Υπουργικής 
Απόφασης και άλλων συναφών διατάξεων .  

Με ποινή αποκλεισµού και µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα 
προσκοµισθούν στην υπηρεσία µας τα φυσικά – χηµικά χαρακτηριστικά των υπο προµήθεια 
προϊόντων (δείκτης ιξώδους – σηµείο ροής κ.λ.π.) για κάθε µία κατηγορία ξεχωριστά. 

Επίσης επι ποινή αποκλεισµού θα προσκοµισθούν στην υπηρεσία µας πιστοποίηση 
ISO 9000 (9001, 9002, 9003) για κάθε προϊόν ξεχωριστά. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των 
λιπαντικών και η συσκευασία θα είναι αυτή που αναγράφεται στην µελέτη.  
Η προσφορά θα συµπεριλαµβάνει όλες τις κατηγορίες των λιπαντικών επί  ποινή 
αποκλεισµού 

Φιλιππιάδα, ………./……./2013 
 
 

        
  -                              Ο Προσφέρων 
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