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ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  
           
 - ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσο αφορά στην προμήθεια υγρών 

καυσίμων) 
-  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσο αφορά στην προμήθεια λιπαντικών)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΤΡΙΕΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΠΔΔ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2016-2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.255,83 ευρώ 
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Γραφείο Προμηθειών 
Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά                         
Τ.Κ.: 48200 – Φιλιππιάδα 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 
Τηλέφωνο: 2683360626 
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2016-2019 
(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

Τρόπος εκτέλεσης: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 
Κριτήρια κατακύρωσης: 
1. Υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (για την προμήθεια υγρών καυσίμων) 
2. Χαμηλότερη τιμή (για την προμήθεια λιπαντικών) 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός (οικ. έτη 2016-2019): 1.000.255,83 € (με Φ.Π.Α.) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

Φιλιππιάδα, 20/7/2015 
Αρ. Πρωτ.:9834 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.Promitheus.gov.gr Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών 

4/9/2015, Παρασκευή 8:00 π.μ. 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 
11/9/2015, Παρασκευή 3:00 μ.μ. Επικοινωνία: Πλ. Γεννηματά, 48200 

Φιλιππιάδα 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 
17/9/2015, Πέμπτη 10:00 π. μ. Τηλ.: +30 26833 60626,  Fax: +30 2683022467 
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Απεστάλη στην 
Εφημερίδα 
Ε.Ε. 

Τρίτη, 20/7/2015 

Αναρτάται  

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Τετάρτη, 

29/7/2015 

Διαδικτυακή Πύλη του 

ΔΙ@ΥΓΕΙΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

από Πέμπτη 30/7/2015 

Δημοσιεύεται 
στον 

στο Φ.Ε.Κ. 
Ελληνικό Τύπο έως Κυριακή 

7/8/2015 
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού www.dimoszirou.gr και στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα  Στο Εμπορικό Επιμελητήριο 
Πρέβεζας  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δήμαρχος Ζηρού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 

σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000.255,83 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).για τα 

οικ. έτη  2016-2019. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθ. 32, παρ. 5 , 6  του Π.Δ. 60/2007, η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 ημέρες (συντετμημένη 

προθεσμία) από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), καθώς: 

1. Θα καταρτιστεί και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθ. 32, παρ. 5  του Π.Δ. 60/07. 

2. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού, τα 

οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού www.dimoszirou.gr, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(σύμφωνα με το άρθρο30, παρ. 3 και άρθρο32 παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007). 

Κατανοώντας τα ανωτέρω διαπιστώνεται η μείωση της συνολικής προθεσμίας κατά 7 και 5, 

ημέρες αντιστοίχως, του χρονικού διαστήματος από της αποστολής της διακηρύξεως στην 

Ε.Ε.Ε. έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

1. Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 

υπ’ αριθ. 34/2015 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας διακηρύξεως. 

2. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη 

34/2015 της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών 

του Δήμου Ζηρού, ήτοι από ίδιους πόρους. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: 

i) Για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 

νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, 

όπως προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας. 
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ii) Για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. 

iii) Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί, για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης του 

συνόλου του Δήμου Ζηρού και των νομικών προσώπων, στο ύψος του 967.414,82 ευρώ, για δε 

τα λιπαντικά στο ύψος των 32.841,00 ευρώ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη μελέτη 34/2015 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών.του Δήμου 

Ζηρού. 

 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

3. Η παρούσα διακήρυξη. 

4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

5. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Η Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως αυτή ισχύει και στον βαθμό 

που δεν είναι ασύμβατη με τον ν. 2286/95. 

7. Ο Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» περί των 

διατάξεων των μη μετατεθέντων με τον ν. 4320/2015. 

8. Ο Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ29/Α/19.3.15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» περί της μεταθέσεως της έναρξης ισχύος 

του ν. 4281/2014. 

9. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 

10. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.7.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» από της ισχύς του. 

11. Ο Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α/76.10.11) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

12. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
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6 
 
 

συμβάσεων...». 

13. Ο Ν. 4152/2013 παράγραφος "Ζ" (ΦΕΚ 107/Α/9.5.13) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

14. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

15. Η Εγκύκλιος Π1/155/20.01.2014, «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής 

σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 

2009/81/ΕΚ κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων». 

16. Η Υ.Α. Π1/358/27.01.1999, (ΦΕΚ 92/Β/1999) «Εξαίρεση προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με την ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξή τους στο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)». 

17. Ο Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 8, 

«Κρατικές προμήθειες» όπως τροποποιήθηκε (ν. 3060/02 (ΦΕΚ 242/Α/11.10.02) άρθρο 2, 

ν. 3090/02 (ΦΕΚ329/Α/24.12.02) άρθρο 9  παρ. 3 , ν. 3310/05 (ΦΕΚ30/Α/14.2.05) άρθρο 12 

παρ. 27, και ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.05), περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων 

συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

18. Οι Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.05) 3310/05 (ΦΕΚ30/Α/14.2.05) και 3021/02 (ΦΕΚ 

143/Α/19.6.02) περί υπαγωγής δημοσίων συμβάσεων στον έλεγχο του ΕΣΡ και την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών. 

19. Ο Ν. 3669/2008 1984, άρθ. 25 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), περί ενστάσεων κατά τη 

διαδικασίες διαγωνισμών, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4146/2014, άρθ. 59, παρ. 4. 

20. Ο Ν. 3943/2011, άρθ. 29 παρ. 3  (ΦΕΚ 66/Α/31.03.2011), περί ηλεκτρονικού παραβόλου. 

21. Ο Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), «Κύρωση Συμβάσεως που καταργεί την 

υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» 

22. Η Κ.Υ.Α. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673 Β/23.8.2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

23. Ο Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.07) «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

24. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 

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

25. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

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

4155/2013, άρθρο 9, παρ. 2. 

27. Ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.4.14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

28. Ο Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.1.13) άρθρο 48, περί της κυρώσεως της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου του άρθ. 4  «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα 

του Υπουργείου Εσωτερικών - Προμήθειες Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού». 

29. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ι6ι) και λοιπές ρυθμίσεις». 

30. Η Εγκύκλιος 3  (ΑΠ/11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανάδειξη 

προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και των νομικών 

τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, 

καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' β' βαθμού». 

31. Το με αριθ. ΑΠ/30106/10.10.2013, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ανάδειξη 

προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων καί των νομικών 

τους προσώπων» το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις Σχολικές Επιτροπές. 

32. Ο υπ’ αριθ. 549/2013, Κανονισμός της Ε.Ε., σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Λογαριασμών 2010 - (European System of Accounts (ESA 2010), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

την 1η Σεπτεμβρίου 2014. 

33. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35/ΕΚ/29-6-2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

34. Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.12) αρθρ. 6, παρ. 15, «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

35. Ο Ν. 4257/14, άρθρου 63 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

περί του ποσοστού έκπτωσης στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών. 

36. Οι Πράξεις 207, 210/3.11.14, 220/24.11.14 & 245/22.12.14, του ΣΤ' Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικώς με το αρνητικό ποσοστό έκπτωσης σε διαγωνισμούς 
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πετρελαιοειδών σύμφωνα με το άρθρο 63 εδ. β του ν. 4257/2014. 

37. Το Π.Δ. 28.7.31, (ΦΕΚ 239/Α/28.7.31) αρθρ. 13, παρ. 3 «Περί κώδικος των νόμων, περί 

τελών χαρτοσήμου», όπως αυτός ισχύει. 

38. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ. 194/Α/22.11.10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

39. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ. 2677/Β/21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

40. Το ΑΠ/8357/22/6/2015, αίτημα του Δήμου Ζηρού το οποίο γνωστοποιεί και αναλύει την 

αναγκαιότητα της προμήθειας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών. 

  

41. Η με αριθ. 115/2015, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού  «Έγκριση 

διενέργειας προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών» 

42.  Η με αριθ. 34/2015 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομικών Εφαρμογών 

43. Οι  με αριθ. 95 & 96/15-7-2015, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, 

η οποία εγκρίνει τον τρόπο, τους όρους, την μελέτη 34/2015 του Δήμου Ζηρού, τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και την συγκρότηση Επιτροπών 

για την διεξαγωγή του διαγωνισμού 

44. Το με αριθ. 13/2015, Πρακτικό Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Έγκριση προμήθειας πετρέλαιο θέρμανσης του 

Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Ζηρού»  

45. Το με αριθ. 9/2015, Πρακτικό Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής 

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Έγκριση προμήθειας πετρέλαιο θέρμανσης 

του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Ζηρού»  

Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραπομπή σε ειδικούς νόμους και σε πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών, αυτή αναφέρεται σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, συμπλήρωση ή 

αντικατάσταση τούτων. 

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζομένου σύμφωνα με το άρθρο 27, 

παρ.1 της παρούσας, τότε, όπως εξ’ άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα παραπάνω 2 έως 45. 

Αρμόδια για επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας 
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προμήθειας, είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια . 

 

Άρθρο 1Ο :Αντικείμενο της προμήθειας - Προϋπολογισμός 
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: 
 

ΠΑΚΕΤΟ 1Ο : 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Καύσιμα: 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ 
ΛΙΤΡΑ 
ΕΤΟΣ 
2016 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2016 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΤΟΣ 

2017 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2017 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΤΟΣ 

2018 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2018 

ΛΙΤΡΑ 
ΕΤΟΣ 
2019 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2019 

           

1. Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

0,714 23.300 16.636,20 28.000 19.992,00 28.000 19.992,00 4.700 3.355,80 

2. Πετρέλαιο 
κίνησης 

1,020 104.100 106.182,00 125.000 127.500,00 125.000 127.500,00 20.900 21.318,00 

3. Βενζίνη 
αμόλυβδη 

1,284 20.000 25.680,00 26.000 33.384,00 26.000 33.384,00 6.000 7.704,00 
           

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 148.498,20 
 

180.876,00 
 

180.876,00 
 

32.377,80 

Φ. Π. Α. 23 % 34.154,59 
 

41.601,48 
 

41.601,48 
 

7.446,89 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 182.652,79 
 

222.477,48 
 

222.477,48 
 

39.824,69 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ 667.432,44 € 

 
ΠΑΚΕΤΟ 2Ο : 
               ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 
Λιπαντικά:                    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΛΙΤΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ 
2016 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2016 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ 
2017 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2017 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ 
2018 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2018 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ 
2019 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 
2019 

           
1. Λιπαντικό 

Πετρελαιο-
κινητήρων, SAE 
10 W-40 

9,10 165 1.501,50 200 1.820,00 200 1.820,00 35 318,50 

2. Λιπαντικό 
Πετρελαιο-
κινητήρων, SAE 
15 W-40 

6,90 165 1.138,50 200 1.380,00 200 1.380,00 35 241,50 

3. Λιπαντικό 
Πετρελαιο-
κινητήρων, SAE 
20 W-50 

7,00 165 1.155,00 200 1.400,00 200 1.400,00 35 245,00 
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4. 
Λιπαντικό 
Βενζινοκινη-
τήρων SAE 5 W - 
30 (πλήρως 
Συνθετικό ) 

7,00 80 560,00 100 700,00 100 700,00 20 140,00 

5. 
Λιπαντικό 
Βενζινοκινη-
τήρων SAE 5 W - 
40 ( πλήρως 
Συνθετικό ) 

7,00 80 560,00 100 700,00 100 700,00 20 140,00 

6. Υδραυλικό 
Λιπαντικό SAE 
10W 

6,20 80 496,00 100 620,00 100 620,00 20 124,00 

7. Υδραυλικό 
Λιπαντικό SAE 
30 

6,00 100 600,00 120 720,00 120 720,00 20 120,00 

8. Υδραυλικό 
Λιπαντικό 
Τύπου ISO 68 

6,00 100 600,00 120 720,00 120 720,00 20 120,00 

9. Βαλβολίνη SAE 
85/90 W 9,40 40 376,00 50 470,00 50 470,00 10 94,00 

10. Γράσα λιθίου 5,00 40 200,00 50 250,00 50 250,00 10 50,00 

11. Υγρό φρένων 
6,00 

8 48,00 10 
60,00 

10 
60,00 

2 
12,00 

12. 
Αντιψυκτικό 
αντιθερμικό 
διάλυμα ( έτοιμο 
προς χρήση ) 

6,00 8 48,00 10 60,00 10 60,00 2 12,00 

           

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 7.283,00 

 
8.900,00 

 
8.900,00 

 
1.617,00 

 
Φ. Π. Α. 23 % 1.675,09 

 
2.047,00 

 
2.047,00 

 
371,91 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.958,09 

 
10.947,00 

 
10.947,00 

 
1.988,91 

         

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ 32.841,00 € 
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ΠΑΚΕΤΟ 3Ο : 

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Δ Η Μ .  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Ζ Η Ρ Ο Υ  
 
Α/Α 

 
Είδος  Τιμή ανά λίτρο  Ποσότ

ητα  
2016 

Κόστος 
2016 

Ποσότ
ητα  
2017 

Κόστος 
2017 

Ποσότ
ητα  
2018 

Κόστος 
2018 

Ποσό
τητα  
2019 

Κοστος  
2019 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανση
ς  

0,714 

 
9450 6747,30 

 
11.385 
 

8.128,89 11.385 
 

8.128,89 1935 1381,59 
 

 ΦΠΑ 23%  1551,879 
 

 1.869,64  1.869,64  317,77 
 

 Σύνολο  8299,18 
 

 9.998,53  9.998,53  1699,36 
 

 Σύνολο για όλα τα έτη 29.995,60 ευρώ 
 

 
 
 
 

 
ΠΑΚΕΤΟ 4Ο: 

Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  
 
 

Α/Α Είδος  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Τ ι μ ή 
ανά 
λίτρο  

Ποσότη
τα  
2016 

Κόστος 
2016 

Πο σό τ
ητα  
2017 

Κόστος 
2017 

Πο σό τ
ητα  
2018 

Κόστος 
2018 

 Κόστος  
2019 

1 Π ε τ ρ έ λ α ι ο 
θέρμανσης  

56.930 0,714 47300 33772,20 
 

56.930 40.648,02 56.930 40.648,02 9630 6875,82 
 

ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩΡ0-ΦΟΕ



 

 

 

12 
 
 

  
ΦΠΑ 23% 

7.767,61 
 

 9.349,04  9.349,04  1.581,44 
 

  
Τελικό Σύνολο 

41.539,81 
 

 49.997,06  49.997,06  8.457,26 
 

Σύνολο για όλα τα έτη 149.991,19 ευρώ 
 

 
 
 

ΠΑΚΕΤΟ 5Ο : 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

 
Α/Α 

 
Είδος  Ποσότητ

α  σ ε 
λίτρα  

Τ ι μ ή 
ανά λί
τρο  

Ποσότητ
α  
2016 

Κόστος 
2016 

Ποσότητ
α  
2017 

Κόστος 
2017 

Ποσότη
τα  
2018 

Κόστος 
2018 

Ποσότη
τα  
2019 

Κόστος 
2019 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

45.545 

 
0,714 
 

37900 27060,60 
 

45.545 32.519,13 45.545 32.519,13 7645 5458,53 
 

 ΦΠΑ 23%  6.223,94 
 

 7.479,40  7.479,40  1255,46 
 

 Τελικό Σύνολο  33.284,54 
 

 39.998,53  39.998,53  6713,99 
 

 Σύνολο για όλα τα έτη 119.995.59 ευρώ 
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Άρθρο 2ο (τεχνικά χαρακτηριστικά) 

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τα 

επισυναπτόμενα τεύχη της υπ’ αριθ. 34/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού. 

 
Άρθρο 3ο (τρόπος διενέργειας διαγωνισμού) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος κατόπιν παρελεύσεως χρονικής περιόδου 

σαράντα (40) ημερών (συντετμημένη προθεσμία) από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην 

Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β/21.10.2013). 

Άρθρο 4ο (τόπος - ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού) 

Για την διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 

όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 95/15-7-.2015, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ζήρου και θα διεξαχθεί στον δικτυακό τόπο υποβολής προσφορών μέσω της δικτυακής πύλης 

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

 
Προθεσμίες υποβολής προσφορών: 

i. Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή,  4  Σεπτεμβρίου  2015, 8:00 π.μ. 

ii. Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, , 11 Σεπτεμβρίου 2015, 3:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στον διαδικτυακό τόπο. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και η όποια ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της διαδικτυακής πύλης, 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3, του άρθρου 6, του ν. 4155/13 και το άρθρο 6, της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες καί 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

(ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013). 

Ημερομηνία διενερνείας διαγωνισμού 

(ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): Πέμπτη,  17 Σεπτεμβρίου  2015, 10:00 π.μ. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 3, 22 & 23 της παρούσης. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ορθών προσφορών για μέρος των προς προμήθεια ειδών (βλ. άρθρο 21° της 

παρούσης) τότε η διαδικασία θα συνεχισθεί χωρίς ή με τροποποίηση της παρούσας για το εν λόγω μέρος 
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και μόνο. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του συμμετέχοντος στη διαγωνιστική διαδικασία που υποβλήθηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή, στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 

Εξαιρούνται της προσκομίσεως τα έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή του συμμετέχοντος 

οικονομικού φορέα και των Φ.Ε.Κ. 

 [Διευκρινίζεται ότι προσκομισθέν έγγραφο νοείται κάθε έγγραφο του (υπο)φακέλου* «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχει υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και δεν έχει εκδοθεί ή 

συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και ως εκ τούτου δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του (π.χ. 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, διάφορα Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες Αρχές ή άλλους φορείς, τεχνικά φυλλάδια κ.ά.)]  

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

 
Άρθρο 5ο (συμβατικά στοιχεία προμήθειας) 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας. 

2. Η υπ’ αριθ. 34/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών 

Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού 

3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 34/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού 

4. Η προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 6ο (χρηματοδότηση - προϋπολογισμός) 

46. Κατόπιν της από 12.12.2012, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, άρθρο 4, παρ. 1, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4111/13: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες... 

πετρελαιοειδών... για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, 

πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους» , συντάχθηκε η υπ’ αριθ.34/2015 μελέτη της  Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών με σκοπό την κάλυψη των ελάχιστων 

απαιτήσεων που προβλέπονται για τις ανάγκες των αυτοκινούμενων οχημάτων - μηχανημάτων και των 

εγκαταστάσεων αυτών. 

Αναλυτικότερα, σχετίζεται με την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης - diesel, 

βενζίνη αμόλυβδη), υγρών καυσίμων θέρμανσης (fuel oil) και λιπαντικών διαφόρων τύπων. 

47. Η χρηματοδότηση της ως άνω προμήθειας και η κάλυψη της προϋπολογισθείσας δαπάνης θα 

γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη με αρ.:34/2015 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών από ίδιους πόρους του Δήμου Ζηρού 
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και των ΝΠΔΔ. 

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

του ενός εκατομμυρίου διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα  τριών λεπτών (1.000.255,83 €) 

και πρόκειται να καλύψει ανάγκες χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών,(οικ. έτη 2016-2019)  με 

δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες μετά το πέρας της σύμβασης , χωρίς όμως υπέρβαση 

των προϋπολογισθέντων δαπανών και ποσοτήτων εκάστου είδους όπως αυτά περιγράφονται 

στη μελέτη 34/2015  μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών 

Εφαρμογών. 
 

Άρθρο 7ο (αναθέτουσα αρχή - στοιχεία φορέων υλοποίησης) 

1ο. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

 Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 Α.Φ.Μ.:099229170 

 Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 Ταχ. Διεύθ.: ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Τ.Κ.: 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

 Τηλ. Επικοιν.: +30 26833-60626 

 Fax: +30 26830- 22467 

 e-mail: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

2ο. Αρμόδια Υπηρεσία: Γραφείο  Προμηθειών, Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ζηρού. 

4 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας 

4.1 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 099219170 

 Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 Ταχ. Διεύθ.: ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

 

4.2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 099229274 

 Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 Ταχ. Διεύθ.: ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
 Τ.Κ.: 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

4.3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

 Α.Φ.Μ.: 099229286 
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 Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 Ταχ. Διεύθ.: ΠΛ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

 Τ.Κ.: 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 

Άρθρο 8ο (δικαιούμενοι συμμετοχής) 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Συγκεκριμένα: 

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

3. Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή 

βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

4. Ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον: 

i.  Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην 

διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος. 

ii. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 

τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. 

iii. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων i και iii του εδαφίου 1 της παρ. Β του άρθ. 13 της παρούσης. 

iv.  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

αναγράφεται η ποσότητα του είδους ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο 

σύνολο της προσφοράς. 

ν. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

vi. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

vii. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και 

όρους. 

viii. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη 
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αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης , η σχετική απόφαση 

λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

5. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες 

προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης 

σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Άρθρο 9ο (προϋποθέσεις συμμετοχής) 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακη πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφ’ όσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

2. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφ’ 

όσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών 

3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου (Γ.Γ.Ε.) αποστέλλοντας : 

3.1. Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

3.2. Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, στο Παράρτημα IX Β, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX 

Γ, για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
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προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφ’ όσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Άρθρο 10ο (αποκλεισμός υποψηφίων) 

Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων σύμφωνα με το άρθ. 43 της παρ. ι του Π.Δ. 60/2007, αποκλείεται από τη 

διαδικασία διαγωνισμού εφ’ όσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που 

αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 

2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26η 

Μαΐου 1997 (EE C195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(οδηγία ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ενσωματωθεί στον ν. 

2331/1995)· 

Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισμό συμμετέχοντες: 

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

- Που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Στον παρόντα διαγωνισμό η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 8 του ν. 3310/05 ελέγχει, επί ποινή 

απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία 

κατά τα αναφερόμενα στην περ. α', παρ. 4, άρθ. 4, του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4, 

άρθ. 4,του ν. 3414/05· 

Άρθρο 11ο (γλώσσα σύνταξης προσφορών & διαγωνιστικής διαδικασίας) 

Ιον. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, 

συντάσσονται στην ελληνική (επίσημη γλώσσα της διαδικασίας) ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 
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ελληνική μετάφραση. 

2ον. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. 

3ον. Οι τυχών ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4ον. Κάθε έγγραφο ή/και δικαιολογητικό που κατατίθεται από αλλοδαπή επιχείρηση πρέπει, επί ποινή 

απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένο, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε με την επίθεση της 

σφραγίδας “APOSTILLE”, σύμφωνα με τον κυρωθέντα νόμο 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984), 

«Κύρωση Συμβάσεως που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» 

της συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά του. 

5ον. Η μετάφραση εκάστου εγγράφου/δικαιολογητικού διενεργείται είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από 

το Υπουργείο Εξωτερικών, ή από Έλληνα δικηγόρο. 

6ον. Κάθε έγγραφη και προφορική συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του συμμετέχοντος, 

του διαγωνιζόμενου ή του αναδόχου της προμήθειας διεξάγεται στην ελληνική και μόνο γλώσσα. 

7ον. Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Υπηρεσία 

μέσω διερμηνέα. 

Άρθρο 12ο (αντίγραφα - μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων) 

1ον. Σε συμφωνία με τον ν. 4250/2014, γίνονται αποδεκτά τα απλά ευκρινή αντίγραφα των: 

i. Εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημοσίου 

ii. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 

iii. Ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες 

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

δικηγόρο. 

2ον. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολόγησης και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για 

τα αποδεικτικά αυτά, διατάξεις. 

3ον. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (ν. 

1497/1984), για την πιστοποίηση της γνησιότητά των εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον άρθρο 11, 

παρ. 4η, της παρούσας διακήρυξης. 

4ον. Τα αντίγραφα των Φ.Ε.Κ., δεν χρειάζονται επικύρωση. 

5ον. Τα αλλοδαπά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφ’ όσον: 

i. Έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, του 

Κώδικα Δικηγόρων. 

ii. Ή έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από ελληνική Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή στη χώρα 

προέλευσης του εγγράφου. 

iii. Ή έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή της προέλευσης του 

εγγράφου στην Ελλάδα. 

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

Άρθρο 13ο (δικαιολογητικά συμμετοχής - στοιχεία προσωπικής κατάστασης) 
Οι προσφέροντες, πέραν της προσφοράς τους, υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τον ν. 4155/13 και την Υ.Α. 

Π1/2390/13, άρθ. ιι, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν εφ’ όσον έχουν εκδοθεί εντός του 

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

προσφορών. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 πρέπει να έχουν συνταχθεί εντός του χρονικού διαστήματος της 

τελευταίας δημοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

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

υπογράφονται. 
i. Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 
ii. Όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

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

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 

ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής κοινά για όλους τους διαγωνιζόμενους: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 

i. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

ii. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
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351 της 29/1/1998 σελ.ι). 

iii. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26η 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.ι) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της31/12/1998 σελ.2). 

iv. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

ν. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/3°8/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (οδηγία 

ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ενσωματωθεί στον ν. 2331/1995)· 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

1ον. Φυσικά πρόσωπα. 

2ον. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

3ον. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

4ον. Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 

5ον. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986) του διαγωνιζομένου ότι: 

i. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ii. Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

iii. Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με 

την παρούσα. 

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

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ν. Δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

vi. Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 

vii. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει, επί εδάφους, τα 

προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με την παρούσα. 

3) Υπεύθυνη δήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των 

προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφ’ όσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης 

- συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η 

επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

4) Η κατά το άρθρο 15, παρ. I, Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής. 
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B. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση : 

Οι διαγωνιζόμενοι εκτός των δικαιολογητικών της ανωτέρω παρ. Α, θα πρέπει να υποβάλλουν 

επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, κατά περίπτωση, και τα ακόλουθα: 

1) Οι Έλληνες πολίτες: 

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

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ii. Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό, 

και κάθε άλλου υπόχρεου κατά περίπτωση. 

iii. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην 

δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 

Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (i) και (iii) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

iv. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

v. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

vi. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας από τον Δήμο Ζηρού καθώς και από το Δήμο της 

έδρας του συμμετέχοντος. 

2) Οι Αλλοδαποί: 

i. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και (iii) της 

παραπάνω παρ. 1. 

ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
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3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

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

ii. Ονομαστικοποίηση μετοχών - εξωχώριες εταιρείες (απαιτείται όταν ο προϋπολογισμός είναι 

πάνω από 1.000.000 ευρώ. 

Στον παρόντα διαγωνισμό οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε 

κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική 

διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για 

μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου 

τα κάτωθι αναφερόμενα . 

Ήτοι: 

- Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α'/ιι-04- 1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 

Ανώνυμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3310/05, άρθ. 8, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3414/05/ άρθ. 8, και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από τις εν λόγω διατάξεις. 

- Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές 

ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3310/05, άρθ. 

8, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 3414/05, άρθ. 8, και υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 

4) Οι Συνεταιρισμοί: 

i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και του (iii) της παρ. 1. 

iii. Τα κατ’ αντιστοιχία ισχύοντα για συνεταιρισμούς αναφερόμενα στο σημείο (ii) της ανωτέρω 

παρ. 3. 

5) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

στην ένωση. 

ii. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ν. 4038/2012, άρθ. ι6, παρ.2) για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν 

και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική 

δραστηριότητα και εφ’ όσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους  παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισμούς  αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 
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μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

iii. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από την 

Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα 

κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 

Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. 

6) Οι Κοινοπραξίες προμηθευτών: 

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

κοινοπραξία. 

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

προμήθεια. 

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

ηλεκτρονικού φακέλου του συστήματος εκτός των ανωτέρω, πρέπει να περιλαμβάνονται τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως: 

1. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οφείλουν να καταθέσουν: 

1.1. Το ΦΕΚ σύστασης 

1.2. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ισχύουσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

1.3. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 

στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

1.4. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 

1.5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο 

συγκεκριμένο διαγωνισμό, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την 

υποβολή της προσφοράς 

2. Οι προσωπικές εταιρείες - ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) εταιρείες - οφείλουν να καταθέσουν: 

2.1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού. 

2.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρείας. 

2.3. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.» 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
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παραπάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή Συμβολαιογράφο ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Άρθρο 14ο (ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών) 

1.  Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία 

ή σε ένωση, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των νόμων 

3310/2005 και 3414/2005. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε 

αντίστοιχες ελληνικές, εφ’ όσον το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο 

της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με το διαγωνισμό, την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. 

2. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφ’ όσον η ανώνυμη 

εταιρεία υποβάλλει με την προσφορά της τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

2.1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, 

την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, 

είναι ονομαστικές. 

2.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εφ’ όσον από την ανωτέρω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, 

συνυποβάλλονται και γι’ αυτές τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. 

ή άλλου νομικού προσώπου (πλην ανώνυμης εταιρείας) οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων 

εταιρειών. 

3. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την 

έδρα τους η ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, 

υποβάλλουν με την προσφορά τους: 

3.1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το 

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

Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της 

ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η τροποποίηση 

του καταστατικού της, ώστε οι μετοχές στο σύνολό τους να έχουν μετατραπεί σε ονομαστικές. 
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3.2. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά 

το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή της προσφοράς. 

3.3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους 

σύστασης της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

4. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 

μετοχών τους από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, υποβάλλουν με την προσφορά 

τους: 

4.1.   Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, ότι το δίκαιο της 

 χώρας αυτής δεν επιβάλλει στην εταιρεία την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των  μετοχών 

της μέχρι φυσικού προσώπου. Αν από την οικεία νομοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση της 

βεβαίωσης αυτής, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας. 

4.2. Ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, 

υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, εφ’ όσον οι 

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία οφείλει να 

αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, χωρίς η 

αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει την αιτιολογία αυτή. Εάν όμως η 

αναθέτουσα αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την ανωτέρω κατάσταση 

των μετόχων της, η προσφορά απορρίπτεται. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές, πρέπει να είναι επικυρωμένα 

από την αρμόδια αρχή του κράτους όπου εδρεύει η εταιρεία και να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

5. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται και από τις ανώνυμες εταιρείες 

που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

   Οι ανωτέρω εταιρείες, εφ’ όσον προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου     που 

βεβαιώνει το γεγονός αυτό, απαλλάσσονται της υποχρέωσης περαιτέρω ονομαστικοποίησης των 

μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. 

Άρθρο 15ο (εγγυήσεις συμμετοχής - καλής εκτέλεσης) 
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Οι κάτωθι αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 

2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

 Εγγύηση συμμετοχής - εγγυητική επιστολή 

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που 

προσφέρεται, για κάθε διαγωνιζόμενο, δηλ: 

 Για το 1ο πακέτο, ποσό: 10.852,56 ευρώ 

 Για το 2ο πακέτο, ποσό: 534,00 ευρώ 

 Για το 3ο πακέτο, ποσό:487,73 ευρώ 

  Για το 4ο πακέτο, ποσό: 2.438,88 ευρώ 

 Για το 5ο πακέτο, ποσό: 1.951,14 ευρώ 

 

2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

τέσσερις (4) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών 

που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης (ν. 4281/2014, άρθ. 157, παρ. 1, εδάφ α). 

3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Να απευθύνεται στο Δήμο Ζηρού 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
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 Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 

(ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών). 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διζήσεως. 

 Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ζηρού και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά 

χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. (Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο ν. 4281/2014 

άρθ. 153 - 156)· 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που δηλώνει η διακήρυξη. Χρόνος ισχύος της 

προσφοράς τουλάχιστον έξι (6) μήνες. 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού. 

4. Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Ζηρού στο Τ.Π. 

& Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 26, παρ. 1, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

5. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

6. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και υποχρεούται να την προσκομίσει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 

II. Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγυητική επιστολή 

1. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, 

υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους 

φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των 

προμηθευόμενων ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. 

2. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η Υ.Α. 

ΑΠ/11389/8-3-93 άρθ. 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από 

το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν 

και τα ακόλουθα: 
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       1ο. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2ο. Τον εκδότη. 

3ο. Τον φορέα υλοποίησης της προμήθειας προς τον οποίο απευθύνεται. 

4ο. Τον αριθμό της εγγύησης. 

5ο. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6ο. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7ο. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη. 

8ο. 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 

9ο. 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του φορέα υλοποίησης της προμήθειας που έχει συνάψει 

τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από της απλής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

10ο. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

11ο. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά 3 μήνες τουλάχιστον από το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβάσεως . 

12ο. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από απλό έγγραφο της υπηρεσίας  του φορέα υλοποίησης της προμήθειας. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 

γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

13ο. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

3. Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του φορέα υλοποίησης 

της προμήθειας στο Τ.Π. & Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι 

διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του προϊόντος και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

5. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, 

τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
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Άρθρο 16ο (κατάρτιση και υποβολή προσφοράς) 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό     φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) άρθ. ιι, Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)

 «Τεχνικές λεπτομέρειες καί διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07, και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Υ.Α. 

ΑΠ/11389/8-3-93 (ΦΕΚ 185/Β/23.3.93)· 

 
2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

i. Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

ii. Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

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

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο 

με τη ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η Εγγύηση 

Συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον εν λόγω (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα 

με το άρθρο. 16, της παρούσας διακήρυξης, το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.13) και την 

Υ.Α. Π1/2390/2013, άρθ. 11. 

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

3. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 
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4.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή 

συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ως τέτοια στοιχεία λογίζονται η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Αρχές ή άλλους φορείς. 

4.2. Τεχνική προσφορά 

1. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

2. Εφ’ όσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την Τεχνική Προσφορά του). 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνήσιου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, 

ενδεικτικά, είναι: Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩΡ0-ΦΟΕ



  

 

 
 

33 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) 

του κατασκευαστικού οίκου. 

4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

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

οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υπόφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

2. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

3. Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει επιπλέον στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, του τεύχους της Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας 

διακήρυξης, σε μορφή .pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

4. Ισχύει μόνο για τα υγρά καύσιμα. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό 

προμήθεια είδος. 

4.1.1. Τιμή αναφοράς για σύγκριση της προσφοράς. 

Πετρέλαιο κίνησης (diesel): 1,254 € 

Ενδεικτικό παράδειγμα: 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (σύμφωνα με την Διακήρυξη) 5% για το 

πετρέλαιο κίνησης (diesel). 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς 1,254 € - (1,254 €x 0,05)= 1,191 €. 

Σημειώνεται ότι: 
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Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις Πράξεις 207 & 210/3.11.14, 220/24.11.14 & 245/22.12.14, του      

ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν γίνεται δεκτό. 

5. Τιμές υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων 

5.1. Για τα υγρά καύσιμα οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν: 

5.1.1. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ.Α. 11389/1993, άρθ. 30 - 45 του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

5.1.2. Την τιμή προσφοράς ανά είδος όπως και την συνολικά διαμορφωμένη τιμή στο σύνολο της 

προμήθειας των λιπαντικών. 

5.1.3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του 

είδους, στον       προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

Συγκεκριμένα, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, κριτήριο κατακύρωσης 

της χαμηλότερης προσφοράς είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εκάστου είδους στη νόμιμα 

κάθε φορά διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσης αυτών, όπως 

προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας. Το 

ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες Πράξεις του ΣΤ' 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5.2. Για τα λιπαντικά η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει 

συνολικά τη χαμηλότερη τιμή. 

Επισημάνσεις: 

i. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

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

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

απαράδεκτη. 

iv. Στις προσφερόμενες τιμές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 

περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του 

Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. Προσφορά στην οποία δηλώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι ως άνω κρατήσεις και 

επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

v. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε πακέτο. 
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vi. Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρών 

άρθρο 17 και 21, της παρούσας διακήρυξης. 

vii. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 

οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές 

λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις 

οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

viii. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 17ο (αριθμός προσφορών) 

Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η επίδοση περισσοτέρων της μίας (1) προσφοράς, για το κάθε 

δημοπρατούμενο είδος, από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων. 

Άρθρο 18ο (χρόνος ισχύος των προσφορών) 
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη 

της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών. 

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 

5 και 23 παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 19ο (προέλευση ειδών - έλεγχος εγκαταστάσεων) 

a. Προέλευση των υγρών καυσίμων 

1) Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του την χώρα προέλευσης του κάθε 

προσφερόμενου είδους καυσίμου. 

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση 

και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής 

του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

δηλώθηκε. 

2.2 Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 

προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή 

ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για 

ορισμένο χρονικό διάστημα. 

2.3 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για 

τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί 

ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Κατόπιν ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η 

αλλαγή του δηλωθέντος στην προσφορά εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.1 Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο 

που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται 

την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

 
b. Προέλευση των λιπαντικών 

c. 1) Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν 

νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής, (τελευταίου εξαμήνου) και θα πληρούν επί 

ποινή αποκλεισμού τις προδιαγραφές όπως αυτές προσδιορίζονται και δηλώνονται στη μελέτη 34/2015 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού. 

5. 2) Οι προσφερόμενοι τύποι λιπαντικών επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν λάβει την σχετική 

έγκριση για παραγωγή ή διακίνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από 

ανάλογο φορέα ενώ θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης  σύμφωνα με  την 

34/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών Εφαρμογών του 

Δήμου Ζηρού. 

 

6. Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους 

σύμφωνα με την 34/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών 

Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού. 

 

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 

1) Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της μετακίνησης 

της καθ’ ύλιν Επιτροπής , ειδικά για το σκοπό αυτό, βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2) Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες 
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διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των 

εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη 

και δεν αξιολογείται. 

Άρθρο 20ο (αντιπροσφορές - επίδοση προσφοράς) 

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

ως απαράδεκτες. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά : 

Για τα πακέτα  όπως αναγράφεται  στο άρθρο 1ο  της παρούσας διακήρυξης  . 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 21ο (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερεις (4) ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμοδίων, πιστοποιημένων στο 

σύστημα, οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται κατά τον αυτό τρόπο με 

την ως άνω διαδικασία, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες και σε 

όσους εξ αυτών οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, κατόπιν της αξιολογήσεώς των. 

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποσφραγίσεως των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

αποσφραγισθέντων προσφορών. 

Ομοίως και κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των αποσφραγισθέντων προσφορών προκειμένου να λάβουν 

γνώση επ’ αυτών. 

Άρθρο 22ο (διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών) 

Κατόπιν της ηλεκτρονικής αποσφραγίσεως των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 

κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. 

Συγκεκριμένα: 

i. Μέσα από το σύστημα η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την 
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υπ’ αριθ. 95/15.07.2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως πιστοποιημένος χρήστης του 

συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

(υπο)φακέλων των προσφορών. 

ii. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

Πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης 34/2015  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

iii. Βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να 

οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

iv. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολογήσεως των ηλεκτρονικών 

προσφορών . 

v. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη  της προσφοράς 

τους. 

vi. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

vii. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού οργάνου. 

viii. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από 

γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

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

 

Άρθρο 23ο (ανώτατο όριο προσφοράς) 
Η προσφορά όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης ως σύνολο.  

Η προσφορά, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, αξιολογείται βάση του ποσοστού έκπτωσης . 

Άρθρο 24ο (διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση) 

A) Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩΡ0-ΦΟΕ



  

 

 
 

39 

a) Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθ’ όσον για την τελική επιλογή, κριτήριο 

είναι η χαμηλότερη προσφορά για τα λιπαντικά είδη, ή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης για τα 

υγρά καύσιμα, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

i) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ii) Ο αναπτυχθέν ανταγωνισμός. 

iii) Η προσφερόμενη τιμή σχετιζόμενη με τις προσφερθείσες τιμές προγενέστερων 

διαγωνιστικών διαδικασιών, λαμβανομένης υπ’ όψιν τις τρέχουσες αγοραστικές τιμές, 

καθώς και τις γενικότερες στην αγορά επικρατούσες συνθήκες. 

b) Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή, ως αποφασιστικό 

όργανο, προτείνει για: 

i) Την κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο προμηθευτή. 

ii) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας και 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

B) Ανακήρυξη μειοδότη 

a) Μειοδότης κηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή, του οποίου η προσφορά έγινε 

αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

b) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού οργάνου. 

c) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

d) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση ισότιμων 

προσφορών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία (άρθρα 20 & 21 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

C) Συγκεκριμένα. 

a) Όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να επιλέξει, εφ’ όσον αυτό προκύπτει από τις 

υποβληθείσες προσφορές, από διαφορετικούς προμηθευτές. 

b) Όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών. Τα προς προμήθεια προϊόντα κατακυρώνονται στον 

προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί μειοδότης στο σύνολο των αναφερομένων στη διακήρυξη 

προϊόντων στο πακέτο 2ο  Λιπαντικών.  

D) Κατόπιν των ανωτέρω. 

a) Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, υποβάλλει 
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σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού 

(άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας με 

απόφασή της. 

b) Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Γενική 

Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 

Μακεδονίας. 

c) Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο 

ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

Άρθρο 25ο (ανακοίνωση κατακύρωσης) 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία: 

• Το είδος 

• Την ποσότητα 

• Την τιμή 

• Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. 

• Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 

των προϊόντων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. 

Εφ’ όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν ατό την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθ. 24, παρ.3, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή 

τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩΡ0-ΦΟΕ



  

 

 
 

41 

οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 26ο (ενστάσεις - προσφυγές) 

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, για τους λόγους και με την 

διαδικασία που προβλέπεται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 15, και τον ν. 3886/2010, άρθ. 4, όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012, αρθ. 63, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Αν το εν λόγω έγγραφο δε είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, προσκομίζεται σε έντυπη μορφή εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης βάση του ν. 3669/2008, άρθ. 25, επισυνάπτεται, σύμφωνα με 

τον ν. 4146/2014, άρθ. 59, παρ. 4 (τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008), από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες, όπου απαιτείται, παράβολο, σε μορφή αρχείου .pdf, 

κατατεθειμένο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 1.000,00 ευρώ, προσκομιζόμενο, με την υποβολή της 

ενστάσεως, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρμόδια Υπηρεσία, και υποβαλλόμενο με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISnet, του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Το εν λόγω παράβολο δύναται να αντικατασταθεί με ηλεκτρονικό, βάσει του ν. 3943/2011 άρθ. 29, παρ. 

3, και σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1163/3-7-13 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου, όπως κάθε φορά ισχύει.. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο, καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 1522 

(ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ), και επιστρέφεται, με πράξη της 

προϊσταμένης Αρχής, εφ’ όσον η υποβληθείσα ένσταση γίνει αποδεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

αναθέτουσας αρχής. 

Ένσταση ή προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά για τις εξής περιπτώσεις (άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): 

1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

Στο Δήμο μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε 
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περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται 

στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

2) Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Περιφερειακής Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 238 ν. 3852/10) μέχρι την έναρξη της 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

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

γίνονται δεκτές. 

Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Γ ια την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του ν. 3852/2010, άρθ. 238 σε συνδυασμό με το άρθ. 227 του ίδιου νόμου. 

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

και ισχύει. 

Άρθρο 27ο (υπογραφή σύμβασης) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης του διαγωνισμού από την αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, να 

προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, 

προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα. 

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο 

προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα. 

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

προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο της αξιολόγησης όργανο, καθώς και 

τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

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

τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα 

- Την συμφωνηθείσα τιμή 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

- Τον τρόπο παραλαβής 

- Τον τρόπο πληρωμής 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 

είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 

ασήμαντο. 

2.  Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

3. Αποπληρώθηκε το συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 

προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

(άρθρα34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Άρθρο 28ο (ισχύς σύμβασης) 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα 
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παράτασης έως και τρεις (3) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση του κατακυρωθέντος, στην προμηθεύτρια 

επιχείρηση, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου είδους. 

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

παρατάσεων αυτής. 

Η σύνταξη της συμβάσεως θα γίνει με βάση τους όρους της διακήρυξης και των αναφερομένων στο 

άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Οι προσφερόμενες εκπτώσεις επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης, όπως 

αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορείου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας  ή από τα 

ανάλογα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης ή της 

πλησιέστερης σ’ αυτήν ημέρας, των υγρών καυσίμων, όπως επίσης και οι τιμές μειοδοσίας των 

λιπαντικών ειδών είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και 

δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Άρθρο 29ο (αναπροσαρμογή τιμών) 
Όσον αφορά την προμήθεια των υγρών καυσίμων, σε περίπτωση αυξομείωσης των τιμών πώλησης, οι 

προϋπολογισθείσες τιμές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως, σύμφωνα με την διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή θα προσδιορίζεται 

από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία. 

Το συμβατικό χρονικό διάστημα της προμήθειας των πετρελαιοειδών, για μέρος των ειδών ή και για το 

σύνολο αυτών, μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη τρίμηνο. 

Άρθρο 30ο (ασφάλιση) 

7. Εφ’ όσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια είδη, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και 

ευθύνη του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την 

ημέρα προσωρινής παραλαβής των στον φορέα όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στην 

υπ’ αριθ. 34/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομικών 

Εφαρμογών του Δήμου Ζηρού. 

 

Άρθρο 31ο (έξοδα - κρατήσεις - εισφορές) 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις όπως φόρους, 

κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κατά περίπτωση, χαρτόσημα, ασφάλειες, ναυλώσεις καθώς 

επίσης και με τυχών ζημιές ή ατυχήματα. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον ισχύοντα εκάστοτε Φ.Π.Α., 

ή και άλλες κρατήσεις όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση ένταξης των προϊόντων σε ανώτερη από της προσφοράς κλίμακα του Φ.Π.Α., τη διαφορά 

την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των 

κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λπ., θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες 
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οδηγίες των αρμοδίων υπουργείων. 

Άρθρο 32ο (χρόνος - τρόπος παράδοσης - υποχρεώσεις αναδόχου - εγγύηση ποιότητας) 
1. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε κτίριο που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον 

ανάδοχο από τον εκάστοτε φορέα του διαγωνισμού και σε καθορισμένες από αυτόν ποσότητες. 

2. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, την μία (1) εργάσιμη  

ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας, για δε τα λιπαντικά τις  δύο  (2) εργάσιμες ημέρες. 

3. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται 

από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) 

εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο  (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 27, 31 & 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές τις αναφερόμενες στην 34/2015 

μελέτη του Δήμου Ζηρού και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για χρήση από τον εκάστοτε φορέα. 

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν 

διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, 

εκτός αν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα είδη κριθούν κατάλληλα και δύναται να 

παραληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε 

προμηθευμένο είδος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό του προς αντικατάσταση προμηθευμένου 

είδους δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στον φορέα των 

νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με 

άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο. Τ.Α. 

Εφ’ όσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στα αυτοκίνητα οχήματα και 

μηχανήματα ή και στον μηχανολογικό εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και των νομικών 

του προσώπων, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 
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βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο 

οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν 

καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου προϊόντος, 

κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Άρθρο 33ο (τρόπος πληρωμής) 
Η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν εκδόσεως ενταλμάτων των τμηματικών παραλαβών των πετρελαιοειδών 

και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 

καταλληλότητα αυτών. 

Ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή τόσο για τα υγρά καύσιμα, όσο και για τα λιπαντικά 

δηλαδή, εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από της παραλαβής αυτών και της εκδόσεως τιμολογίων 

και προσκομίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών. 

Τα τιμολόγια που αφορούν τα υγρά καύσιμα, θα πρέπει πριν υποβληθούν στην Υπηρεσία του φορέα, να 

θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία που καθορίζει τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης. 

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

ειδών. 

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με 

τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής - εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε 

περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από τον φορέα, δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν ούτε θεμελιώνει 

δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του φορέα. 

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

Άρθρο 34ο (χορήγηση προκαταβολής) 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

Άρθρο 35ο (κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοση) 
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά 

περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

i. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους του προμηθευτή σε ότι αφορά την προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών, υποχρεούται να πληρώσει πρόστιμο 300,00 ευρώ για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης. 

Εάν ο έκπτωτος προμηθευτής παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, 
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ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των 

προϊόντων. 

2. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο αποφασίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αντίστοιχα, εφ’ όσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

της ένωσης. 

Άρθρο 36° (απόρριψη συμβατικών προϊόντων - αντικατάσταση) 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των προς 

προμήθεια ειδών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, 

όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των προϊόντων που απορρίφθηκε μέσα στην 

προθεσμία που του ορίσθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον 

προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των δύο (2) πρώτων ημερών, επιβάλλεται 

πρόστιμο στον προμηθευτή 300,00 ευρώ ημερησίως  για κάθε ημέρας καθυστέρησης. 

 

 

Άρθρο 37° (κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφ’ όσον 

δεν       παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Άρθρο 38ο (δειγματοληπτικός έλεγχος - εργαστηριακές εξετάσεις) 

Κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού 

δειγματοληπτικού ελέγχου. 

`Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτος (Γ.Χ.Κ.) ή από 

οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, ανάλογα με την φύση του προς 

προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου του. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως κατ' έφεση εξέταση - γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας - από το Γ.Χ.Κ. ή 

σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση διενεργείτε από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του 

δημοσίου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 

έλεγχο, ή κατ' έφεση εξέταση γίνεται σ' αυτό, αλλά με εξεταστή το Γ.Χ.Κ. ή άλλον φορέα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. 

Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σ' αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 

εξέτασης. 

Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου 

της επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να 

παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

Εάν κατά την διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης προκύπτει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή 

τον προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα, όπως π.χ. η εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, η χρήση οργάνων, αυτή 

διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο ανώτατο χημικό 

συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

Άρθρο 39ο (ανωτέρα βία) 
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
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προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 

δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 40ο (ρήτρα ηθικού περιεχομένου) 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά 

παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 

Άρθρο 41ο (χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα) 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 2690/1999, άρθ. 5, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και 

αυτών του ν. 4155/2013, άρθ. 6, παρ. 2, περίπ. β. 

 

 
Άρθρο 42ο (κανόνες δημοσιότητας) 

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του π.δ. 

60/2007, και του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

Συγκεκριμένα η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται: 

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

2. Στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@ύγεια. 

3. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) 

4. Στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα σε: 

- Δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας. 

- Δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες του Νομού Πρέβεζας  

- Μία (1) τοπική εφημερίδα   

Τοιχοκολλείται: 

- Στο Δημαρχιακό Κατάστημα 

Το σύνολο των τευχών της παρούσας διακήρυξης αναρτώνται: 

 Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr: 

- Του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩΡ0-ΦΟΕ



 

 

 

50 
 
 

- Του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

- Στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ζηρού  www.dimoszirou.gr 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 ημέρες 

(συντετμημένη προθεσμία) από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε., καθώς: 

1ον. Καταρτίζεται και αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 32, παρ. 5 του 

Π.Δ. 60/07. 

2ον. Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού, τα οποία 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού www.dimoszirou.gr, και τον διαδικτυακό τόπο 

www.promitheus.gov.ar κατόπιν της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε. (σύμφωνα 

με το άρθρο30, παρ. 3 και άρθρο32 παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007). 

Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/7/2015, 

ημέρα Τρίτη. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως  και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού 

βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της κατακυρωθείσης προμήθειας 

(Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Διακυβ. Εγκύκλιος 11, Α Π/27754/2 8.06.2010). 

 

Άρθρο 43ο (προσφυγή στη διαδικασία του άρθ. 25 π.δ. 60/2007) 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, 

άρθ. 25. 

Άρθρο 44ο (ρήτρα) 

Ο Προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και  καυσίμων κίνησης 

(diesel και αμόλυβδη βενζίνη) θα έχει την υποχρέωση να τηρεί σε καθημερινή βάση αποκλειστικά για 

χρήση του Δήμου Ζηρού τις παρακάτω ποσότητες: 

1. Πετρέλαιο θέρμανσης: 750,00 λίτρα ημερησίως (για το διάστημα διάθεσής του) 

2. Πετρέλαιο κίνησης (Diesel): 1.000,00 λίτρα ημερησίως  

3. Βενζίνη αμόλυβδη : 500,00 λίτρα ημερησίως  

 Άρθρο 45ο (επίλυση διαφορών) 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 

4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, ν. 2286/1995, του ν. 3463/2006, του ν. 3852/2010, του π.δ. 60/07, και της 
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Υ.Α. ΑΠ/11389/8-3-93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν. 

Άρθρο 46ο (εγγυητικές επιστολές) 
 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης οι οποίες ορίζονται στο 5% τοις εκατό επί της υπογραφόμενης 

σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ (και θα αφορούν και τα τρία οικονομικά έτη 2016-2019) . Μετά το πέρας κάθε 

οικονομικού έτους θα μπορεί να επανεξεταστεί το ύψος της εγγυητικής επιστολής δίνοντας την δυνατότητα 

μείωσής της κατά το αναλογούν ποσό, σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης έπειτα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 47ο (γενικά - λήψη πληροφοριών) 
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και 

αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Η όποια ηλεκτρονική επικοινωνία πραγματοποιείται και βεβαιώνεται αυτόματα μέσω της διαδικτυακής 

πύλης, του συστήματος 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τον διαγωνισμό, παρέχονται εμπροθέσμως, 

από τους οικονομικούς φορείς, έως έξι (6) κατ’ ελάχιστο ημέρες πριν από την εκπνοή της ορισθείσης 

προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή, έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 (Ν. 4281/2014, 

άρθ. 60, παρ. 2). 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το 

αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) 

ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (Υ.Α. 

ΑΠ/11389/8.3.93 άρθ. ίο, παρ. 2, εδάφ. δ). 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη, κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, με το 

κείμενο των ερωτημάτων, υποχρεωτικά, να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 

δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων σύμφωνα με τα ως άνω 

προβλεπόμενα του παρόντος άρθρου, και όχι πέραν της 4ης Σεπτεμβρίου 2015. 
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Διευκρινίσεις δίνονται από τους συμμετέχοντες έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μόνο 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

συστήματος. 

• Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: +30 26833-60626  

• Fax: +30 26830-24667 

• E-mail: rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

• Αρμόδια υπάλληλος: Αθανασίου Π. Ουρανία,  στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 

πληροφορίες, σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λπ.) αναρτώνται και χορηγούνται από τον διαδικτυακό τόπο του   

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με μέριμνα των ενδιαφερομένων. 

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
    
  
 

ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ 
 

    
Aριθμ. Μελέτης: 34/2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑ
Ι ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜ
ΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ 
Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ  ΕΠΙΤΡΟΠ Η Σ  ΠΡ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΖΗΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική έκθεση  
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Τεχνικές προδιαγραφές  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
    
  
 

ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ 
 

    
Aριθμ. Μελέτης: 34/2015 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗ
Σ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗ

ΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
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Τεχνική έκθεση  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
    
  
 

ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ 
 

    
Aριθμ. Μελέτης: 34/2015 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

/ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡ
ΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ
ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠ
ΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την τριετή προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρελαίου diesel, αμόλυβδης βενζίνης ) , 
πετρελαίου για τη θέρμανση των κτιρίων, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών και λιπαντικών που 
απαιτούνται  για τις ανάγκες των οχημάτων-μηχανημάτων και ειδικών εργαλείων του Δήμου Ζηρού.  

Η τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου με βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης  θα γίνεται από το πρατήριο υγρών 
καυσίμων του προμηθευτή με την παράδοση από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου της σχετικής εντολής προς 
τον πρατηριούχο .  

Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου , του οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού 
και των σχολείων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου απαιτείται η τμηματική παράδοση πετρελαίου 
θέρμανσης στις δεξαμενές πετρελαίου τους, που θα γίνεται με έγκαιρη ειδοποίηση του προμηθευτή. 

Η παράδοση και τοποθέτηση των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά από το πρατήριο υγρών καυσίμων του προμηθευτή 
μετά  από την προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρεται η αναγκαία ποσότητα και το 
είδος. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές διύλισης και ιδιότητες των υπό προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
περιγράφονται ακολούθως στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.000.255,83 € (ένα εκατομμύριο 
διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού (Κ.Α. 106641.005, 206641.005, 256641.004, 306641.005, 
106643.005 για το οικονομικό έτος 2016 και τους αντίστοιχους κωδικούς για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 και 2019) και 
τις σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
του οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού για το οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 και 2019.   
Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η προμήθεια και εκταμίευση ολόκληρου του αναφερόμενου ποσού   εφόσον η 
πραγματική ανάγκη αποδειχθεί μικρότερη του προβλεπομένου. 

Φιλιππιάδα  16 – 06- 2015 
Ο Συνταξας  

 
 

Μισιρλής Γεώργιος 
ΠΕ Τοπογ. Μηχανικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
    
  
 

ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ 
 

    
Aριθμ. Μελέτης: 34/2015 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑ
ΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ

Υ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Τα υπό Προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά : 

Α/Α 

 
Είδος  Τ ιμή 

ανά 
λίτρο  

Ποσότητα 
2016 

Κόστος 
2016 

Ποσότητα 
2017 

Κόστος 
2017 

Ποσότητα 
2018 

Κόστος 
2018 

Ποσότητα 
2019 

Κ ό σ τ ο ς 
2019 

Α ΚΑΥΣΙΜ
Α 

          

1 Πετρέλαιο 
θέρμανση
ς  

0,714 117950 
 

84216,3 
 

141.860 101.288,04 141.860 101.288,04 23910 
 

17071,74 
 

2 Πετρέλαιο 
κίνησης  

1,020 104100 106182,00 
 
 

125.000 127.500,00 
 
 

125.000 127.500,00 
 
 

20900 21318,00 
 

3 Β ε ν ζ ί ν η 

αμόλυβδη 

1,284 20000 25680,00 
 

26.000 33.384,00 
 

26.000 33.384,00 
 

6000 7704,00 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ A 216078,3 
 

 262.172,04  262.172,04  46093,74 
 

Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7283,00 
 

 8.900,00  8.900,00  1617,00 
 

Σύνολο Α+Β 223361,3 
 

 271.072,04 
 

 271.072,04 
 

 47710,74 
 

ΦΠΑ 23% 51.373,10  
 

 62.346,57  62.346,57  10.973,47  
 

 Σύνολο 274.734,40  
 

 333.418.61 
 

 333.418.61 
 

 58.684,21  
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Π Α Κ Ε Τ Ο  1 :  Δ Η Μ Ο Σ  Ζ Η Ρ Ο Υ  
Ο Μ Α Δ Α  Α :  Κ Α Υ Σ Ι Μ Α  

 
 

Α/Α Είδος  Τ ι μ ή  ανά 
λίτρο  

Ποσότητα  
2016 

Κόστος 
Έτος 2016 

Ποσότητα  
2017 

Κόστος  
Έ τ ο ς 
2017 

Ποσότητα  
2018 

Κ ό σ τ ο ς 
έτος 
2018 

Ποσότητα  
2019 

Κόστος  
2019 

1 Πετρέλαιο θέ
ρμανσης  

0,714 23300 16636,20 
 

28.000 19.992,00 28.000 19.992,00 4700 3355,8 
 

2 Π ε τ ρ έ λ α ι ο 
κίνησης  

1,020 104100 106182,00 
 

125.000 127.500,00 
 

125.000 127.500,00 
 

20900 21318,00 
 

3 Β ε ν ζ ί ν η 
αμόλυβδη 

1,284 20000 25680,00 
 

26.000 33.384,00 
 

26.000 33.384,00 
 

6000 7704,00 
 

  
Σύνολο  

 148498,20 
 

 180.876,00 
 

180.876,00 
 

180.876,00 
 

 32377,80 
 

  
ΦΠΑ 23% 

 34154,59 
 

 41.601,48 
 

41.601,48 
 

41.601,48 
 

 7446,894 
 

  
 Σύνολο 

 182652,79 
 

 222.477,48 
 

222.477,48 
 

222.477,48 
 

 39824,69 
 

Σύνολο για όλα τα έτη 667.432,44 
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Ο Μ Α Δ Α  Β :  Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Α  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Ποσότ
ητα 
Σε lt 
 

ΤΙΜΗ / lt 
(ΕΥΡΩ) 
 

Ποσότητ
α  
2016 

Δαπάνη 
Σε ευρώ 
Ετος 2016 

Ποσότητα  
2017 

Δαπάνη 
Σε ευρω 

Ε τ ο ς 
2017 

Ποσότητα  
2018 

Δαπάνη 
Σε ευρω 

Ετος 2018 

Ποσότητ
α  
2019 

Δαπάνη 
Σε ευρω 

Ε τ ο ς 
2019 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων
, 
SAE 10 W-40 

200 9,10 165 1501,50 
 

200 1820,00 200 1820,00 35 318,50 
 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων
, 
SAE 15 W -40 

200 6,90 165 1138,50 
 

200 1380,00 200 1380,00 35 241,50 
 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων
, 
SAE 20W -50 

200 7,00 165 1155,00 
 

200 1400,00 200 1400,00 35 245,00 
 

Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων 
SAE 
5W-30 (πλήρως 
συνθετικό) 

100 7,00 80 560,00 
 

100 700,00 100 700,00 20 140,00 
 

Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων 

100 7,00 80 560,00 
 

100 700,00 100 700,00 20 140,00 
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SAE 
5W-40 (πλήρως 
συνθετικό) 

Υδραυλικό Λιπαντικ
ό 
SAE 10W 

100 6,20 80 496,00 
 

100 620,00 100 620,00 20 124,00 
 

Υδραυλικό Λιπαντικ
ό 
SAE 30 

120 6,00 100 600,00 
 

120 720,00 120 720,00 20 120,00 
 

Υδραυλικό Λιπαντικ
ό 
τύπου ISO 68 

120 6,00 100 600,00 
 

120 720,00 120 720,00 20 120,00 
 

Β α λ β ο λ ί ν η  SAE 
85/90 W 

50 9,40 40 376,00 
 

50 470,00 50 470,00 10 94,00 
 

Γράσα λιθίου 50 5,00 40 200,00 
 

50 250,00 50 250,00 10 50,00 
 

Υγρό φρένων 10 6,00 8 48,00 
 

10 60,00 10 60,00 2 12,00 
 

Αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό διάλυμα 
(έτοιμο προς χρήση) 

10 6,00 8 48,00 
 

10 60,00 10 60,00 2 12,00 
 

Σύνολο  7283,00 
 

 8.900,00  8.900,00  1617 

ΦΠΑ 23% 1675,09 
 

 2.047,00  2.047,00  371,91 
 

Τελικό Σύνολο 8958,09 
 

 10.947,0
0 

 10.947,0
0 

 1988,91 
 

Σύνολο για όλα τα 32.841,00 
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έτη  
 

 
 

Π Α Κ Ε Τ Ο 2 :  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ ΜΟ Σ  Δ Η Μ .  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ  Δ Η Μ .  Ζ Η Ρ Ο Υ  
 
Α/Α 

 
Είδος  Τιμή ανά λίτρο  Ποσότ

ητα  
2016 

Κόστος 
2016 

Ποσότ
ητα  
2017 

Κόστος 
2017 

Ποσότ
ητα  
2018 

Κόστος 
2018 

Ποσό
τητα  
2019 

Κοστος  
2019 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανση
ς  

0,714 

 
9450 6747,30 

 
11.385 
 

8.128,89 11.385 
 

8.128,89 1935 1381,59 
 

 ΦΠΑ 23%  1551,879 
 

 1.869,64  1.869,64  317,77 
 

 Σύνολο  8299,18 
 

 9.998,53  9.998,53  1699,36 
 

 Σύνολο για όλα τα έτη 29995,60 
 

 
 
 

Π Α Κ Ε Τ Ο 3 :  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  
 

Α/Α 

 
Είδος  Ποσότητ

α  σε 
λίτρα  

Τ ι μ ή 
ανά 
λίτρο  

Ποσότητ
α  
2016 

Κόστος 
2016 

Ποσότητ
α  
2017 

Κόστος 
2017 

Ποσότη
τα  
2018 

Κόστος 
2018 

Ποσότη
τα  
2019 

Κόστος 
2019 

1 Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

45.545 

 
0,714 
 

37900 27060,60 
 

45.545 32.519,13 45.545 32.519,13 7645 5458,53 
 

 ΦΠΑ 23%  6223,94 
 

 7.479,40  7.479,40  1255,46 
 

 Τελικό Σύνολο  33284,54  39.998,53  39.998,53  6713,99 
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 Σύνολο για όλα τα έτη 119.995.59 

 
 
 

Π Α Κ Ε Τ Ο  4 :  Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  
 
 

Α/Α Είδος  Ποσότητα 
σε λίτρα  

Τ ι μ ή 
ανά 
λίτρο  

 Κόστος 
2016 

 Κόστος 
2017 

 Κόστος 
2018 

 Κόστος  
2019 

1 Π ε τ ρ έ λ α ι ο 
θέρμανσης  

56.930 0,714 47300 33772,20 
 

56.930 40.648,02 56.930 40.648,02 9630 6875,82 
 

  
ΦΠΑ 23% 

7767,61 
 

 9.349,04  9.349,04  1581,44 
 

  
Τελικό Σύνολο 

41539,81 
 

 49.997,06  49.997,06  8457,26 
 

Σύνολο για όλα τα έτη 149991,19 
 

1. Οι τιμές μονάδος των υγρών καυσίμων, υπολογίσθηκαν επί των μέσων ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Πρέβεζας του παρατηρητηρίου 
τιμών υγρών καυσίμων της γενικής γραμματείας καταναλωτή κατά το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 5ης Ιουνίου 2015 για την αμόλυβδη 
βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 10ης Απριλίου 2015 για το πετρέλαιο θέρμανσης. 
 
Για τα λιπαντικά  οι ανωτέρω τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς ατέλεια. 
 

2. Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
Φιλιππιάδα  16 – 06- 2015 

Ο Συνταξας  
 
 

Μισιρλης Γεώργιος 
ΠΕ Τοπογ. Μηχανικών 

 

Φιλιππιάδα  16 – 06- 2015 
Ο πρ/νος Τμήματος Τεχν. Έργων 

 
 

Ακρίβης Κωνσταντίνος 
Μηχ. Ορ. Πόρων ΠΕ 
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TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) των καυσίμων καθορίζονται από τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων.  

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης θα πληρούν τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

1) Πετρέλαιο Κίνησης  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004 Φ.Ε.Κ. 1490/2006 
τεύχος Β και β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β , όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήμερα. Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από 
νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

 

2) Πετρέλαιο Θέρμανσης 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 Φ.Ε.Κ. 1531/2003 
τεύχος Β,  β)στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 Φ.Ε.Κ. 1273/2003 τεύχος Β όπως ισχύουν σήμερα. 

 

3) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 και 
β) στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 291/2003 Φ.Ε.Κ. 332/2004 τεύχος Β. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι 
σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη 
super ή νερό ή πετρέλαιο. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
    
  
 

ΔΗΜΟΣ : ΖΗΡΟΥ 
 

    
Aριθμ. Μελέτης: 34/2015 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ

Υ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
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Tονίζεται ότι ο Δήμος Ζηρού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται 
τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 
 
1.Λιπαντικά  
Τα ελαιολιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και 
περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις: 

 Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης, 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι 
οι προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων είναι  σύμφωνες με αυτές της μελέτης και ότι, για όποια από 
τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης απαιτείται, έχουν έγκριση κυκλοφορίας, που δίδεται μετά την 
καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. 

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν σε έγγραφο της εταιρίας ή prospectus τα τυπικά 
χαρακτηριστικά τους. 

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10 
W-40 

ACEA : E6/E4/E9 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 15 W -40 

ACEA : Α3/B4, E7, API :SL/CI-4 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 20W -50 

ACEA : Α3/B4, E7 API :SL/CI-4 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 
5W-30 (πλήρως συνθετικό) 

ACEA A3/B4,C2,C3-10 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 
5W-40 (πλήρως συνθετικό) 

ACEA A3/B4-04/C3-08, API SN/CF 

Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 10W API : SC/CC 

Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 30 API : SC/CC 

Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 68 DIN 51524(part 2) 

Βαλβολίνη SAE 85/90 W GL 5 

Γράσα λιθίου NLGI-2 

Υγρό φρένων Συνθετικό υγρό 

Αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό διάλυμα 
(έτοιμο προς χρήση) 

Αντιψυκτικό υγρό για σύστημα 
ψύξης αυτοκινήτων 
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   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. 

Φιλιππιάδα  16 – 06- 2015 
Ο Συντάξας  

 
 

Μισιρλης Γεώργιος 
ΠΕ Τοπογ. Μηχανικών 

 

Φιλιππιάδα  16 – 06- 2015 
Ο πρ/νος Τμήματος Τεχν. Έργων 

 
 

Ακρίβης Κωνσταντίνος 
Μηχ. Ορ. Πόρων ΠΕ 

  
Φιλιππιάδα  16 – 05 - 2015 

Θεωρήθηκε 
Η πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ., Πε  

& Πολ. Εφαρμ. 
 
 
 

Ειρήνη Σκούρα 
Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ 
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Γραφείο Προμηθειών 
Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά                         
Τ.Κ.: 48200 – Φιλιππιάδα 
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία 
Τηλέφωνο: 2683360626 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
(ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016-2019 του Δήμου Ζηρού και των ΝΠΔΔ 

Προϋπολογισμός: 1.000.255,83 € (με Φ.Π.Α.) 

Τρόπος εκτέλεση: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 

Κριτήρια κατακύρωσης: Υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων). 

 Χαμηλότερη τιμή (για την προμήθεια λιπαντικών) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ. -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

Φιλιππιάδα, …………/2015 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Της επιχείρησης ........................................................................ 

 έδρα .................................................. , οδός ............................ 

 αριθμός ........ , τηλέφωνο ................................................ , fax 

 e-mail .................................................  

Τα πετρελαιοειδή (υγρά καύσιμα και λιπαντικά) είναι άριστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που επιβάλει η σχετική νομοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Επιπλέον, τα λιπαντικά είναι πρόσφατης παραγωγής και είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

 ΠΑΚΕΤΟ 1Ο: ΚΑΥΣΙΜΑ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 2ο : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Μονάδα 
μέτρησης  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10 
W-40 

Λίτρο  

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 15 W -40 

Λίτρο  

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 20W -50 

Λίτρο  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
Α/Α 
ΠΑΡΑΡΤ

Η 
ΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

I Πετρέλαιο κίνησης (diesel) Λίτρο 
  

II Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil) Λίτρο 
  

ΙΙΙ Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο 
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Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 
5W-30 (πλήρως συνθετικό) 

Λίτρο  

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 
5W-40 (πλήρως συνθετικό) 

Λίτρο  

Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 10W Λίτρο  

Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 30 Λίτρο  

Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 68 Λίτρο  

Βαλβολίνη SAE 85/90 W Λίτρο  

Γράσα λιθίου Λίτρο  

Υγρό φρένων Λίτρο  

Αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό διάλυμα 
(έτοιμο προς χρήση) 

Λίτρο  

ΣΥΝΟΛΟ:   

 

ΠΑΚΕΤΟ 3Ο : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 4Ο:ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ  

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
Α/Α 
ΠΑΡΑΡΤ

Η 
ΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

I Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil) Λίτρο 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
Α/Α 
ΠΑΡΑΡΤ

Η 
ΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

I Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil) Λίτρο 
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ΠΑΚΕΤΟ 5Ο: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ  

 

 

 

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της παρούσας 
συγγραφής, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή 
νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

1. Οικονομική προσφορά μπορεί να δοθεί μόνο κατά τον τρόπο που αναλύεται στη Διακήρυξη και στη μελέτη 

34/2015 του Δήμου Ζηρού  (τμηματικές προσφορές) . 

2. Κάθε νομικό πρόσωπο (Δήμος, Σχολική Επιτροπή) που συμμετέχει στο διαγωνισμό για την «προμήθεια 

πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων)» διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και 

ποσοτικού δειγματοληπτικού ελέγχου . 

3. Το κόστος του δειγματοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

Φιλιππιάδα,  ../../2015 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
Α/Α 
ΠΑΡΑΡΤ

Η 
ΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Μ
Ο

Ν
Α

ΔΑ
 

Μ
ΕΤ

ΡΗ
ΣΗ

Σ 

ΑΡΙΘΜΗ 
ΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

I Πετρέλαιο θέρμανσης (fuel oil) Λίτρο 
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