
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου  
 Καλύβια Τ.Κ. :     19010 
Τηλ.: 2299320317                                                                                             
FAX: 2299048289  
Email:babis.raptis@kalivia.gr                                                                      ΚΑΛΥΒΙΑ   15 /6 / 2016 
Πληροφορίες: Ράπτης Χαράλαμπος                                                             Αρ. Πρωτ.          9681 
 

Προϋπολογισμός: 185.650,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
 

 
 
 
 
                                                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟΥ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016» 

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σ Α Ρ Ω Ν Ι Κ Ο Υ  

 
    Προκηρύσσει   ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης α) Το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για την 

αμόλυβδη βενζίνη,  το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές θα 

προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου του Π.Ε. κεντρικού τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής. 

β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) για τα λιπαντικά επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης της 

προμήθειας. Η έκπτωση στο μέρος των λιπαντικών θα απευθύνεται σε όλη των ομάδα των λιπαντικών ενιαία και όχι ανά 

είδος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 185.650,00 με ΦΠΑ( 149.717,74 χωρίς ΦΠΑ) που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 
         Ο   διαγωνισμός   θα   πραγματοποιηθεί   με   χρήση   της   πλατφόρμας   του   Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων      Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)      μέσω      της      διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr   ,   ύστερα 
από προθεσμία  είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. και τη δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ελληνικό τύπο. 

Το   πλήρες   σώμα   της  διακήρυξης  του   διαγωνισμού,   θα   αναρτηθεί   σε   ηλεκτρονική   μορφή (.pdf),  στη 

διαδικτυακή  πύλη   www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης  θα  παρέχεται  ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού  

www.saronikoscity.gr 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 4/7/2016   , ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00.   

Ως   καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   των   προσφορών   στη  Διαδικτυακή   πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 10/7/2016, ημέρα Κυριακή    και ώρα 15:00. 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει η  δυνατότητα  υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  6  
της  ΥΑ  Π1/2390/16-10-2013  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 



         Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από μία  (1) έως τρείς (3)εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας αρχής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του  
διαγωνισμού,  στη  διαδικτυακή  πύλη   www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και φέρουν ψηφιακή  υπογραφή.  
Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών    υποβάλλονται  μόνο  από  εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης).  Τα  
υπόψη  αιτήματα /ερωτήματα  υποβάλλονται  αποκλειστικά  στην ελληνική  γλώσσα,  εντός  των  προθεσμιών  που  
καθορίζονται  παραπάνω  και  θα  απευθύνονται  στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε  ερωτήματα  που  θα  έχουν  υποβληθεί  με  τρόπο άλλο από τον ως 
άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, η 

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 

 ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από : 
 
 

Α. 
     Τις  διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 
     Τις   διατάξεις   του   Ν.   2286/1995   Φ.Ε.Κ   19   τ.  Α΄/1-2-1995   «Προμήθειες   του  Δημοσίου 

Τομέα  και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
  Την υπ’ αριθμ 11389/8.3.93 (ΦΕΚ 185Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»(ΕΚΠΟΤΑ). 

     Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  ΦΕΚ  114  τ. Α΄/8-6-2006  «Κύρωση  του  Κώδικα Δήμων  και 
Κοινοτήτων». 

     Τις   διατάξεις   του   Ν.   3852/2010   Φ.Ε.Κ   87   τ.  Α΄/07-06-2010   «Νέα   Αρχιτεκτονική   της 

      Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

    Τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α  53361/2006  Φ.Ε.Κ.  1503  τ.  Β΄/02-10-2006  και  τις  διατάξεις της           

Κ.Υ.Α31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.       

  Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

     Τις διατάξεις της αριθ.     Π1/3305/2010    (1789/12.22.2010)    απόφαση    Υπ.    Οικονομίας 
Αντ.   & Ναυτιλίας για  τα όρια των ∆ιαγωνισµών. 

  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  Φ.Ε.Κ.  112  τ.  Α΄/13-07-2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας με   την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».   

   Τις   διατάξεις   του   Ν.   3979/2011   Φ.Ε.Κ.   138   τ.   Α΄/16-06-2011   «Για   την   ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

     Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 ». 

               Τις   διατάξεις   του   Ν.   4155/2013   (Φ.Ε.Κ.   120/   τ.   Α΄/29-05-2013)   “Εθνικό   Σύστημα 

Ηλεκτρονικών   Δημοσίων  Συμβάσεων   και  άλλες  διατάξεις”,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την 
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-014). 

 Την   Υ.Α.   Π1/2390/16-10-2013    (ΦΕΚ    2677/Β/21-10-2013)    «Τεχνικές   λεπτομέρειες      και 
διαδικασίες    λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήματος   Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τη  με  αριθμό  πρωτ.  Π1/542/4.3.2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5)  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση για το  

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

    Τον ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα    Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-08-2014) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του 

Ν.4320/2015.                                           

     
 
 
 B. 
 1.Την απόφαση με αριθμ. 118/2016  του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού περί της έγκρισης διενέργειας  

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 



ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016. 

2. Την υπ’ αρ.167/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και έγινε η ψήφιση πίστωσης ως εξής :  

• ΚΑ 10-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 

15.900,00€ με ΦΠΑ 24%. 

• ΚΑ 10-6643.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων» ποσού 20.000,00€ με ΦΠΑ 

24%. 

• ΚΑ 15-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 

27.050,00€ με ΦΠΑ 24%. 

• ΚΑ 20-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 

95.800,00€ με ΦΠΑ 24%. 

• ΚΑ 25-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 

26.900,00€ με ΦΠΑ 24%.     

   Φτάνοντας στο Συνολικό Ποσό των 185.650,00€ με ΦΠΑ 24%  για τον Δήμο Σαρωνικού για το έτος 2016. 

3. Το γεγονός ότι το  Γενικό Σύνολο για την διεξαγωγή  του   Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού ανέρχεται στο 
ποσό των  185.650,00  ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

4. Το γεγονός ότι η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια των προϊόντων πετρελαιοειδών είναι : 

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

για την αμόλυβδη βενζίνη, την νέα σούπερ βενζίνη,  το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτές θα προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου 

του Π.Ε. κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) για τα λιπαντικά επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης της 

προμήθειας. Η έκπτωση στο μέρος των λιπαντικών θα απευθύνεται σε όλη των ομάδα των λιπαντικών ενιαία και όχι ανά 

είδος.  

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ενός είδους υγρών καυσίμων ή 

λιπαντικών . Για αυτό κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει  να προσφέρει  για το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων και των 

λιπαντικών  όπως  αναγράφεται   στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  Προϋπολογισμός 

Ο   συνολικός   ενδεικτικός   προϋπολογισμός   της   προμήθειας   ανέρχεται   στη   συνολική   δαπάνη ποσού 

των 185.650,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό  του έτους 2016 

του Δήμου . 

Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης δεν δεσμεύουν το Δήμο ύ όσον 

αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για 

την προμήθεια , είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου , οι οποίες 

θα εμφανιστούν κατά το έτος 2016 και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο:Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο : Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

                            10/7//2016 
                                15:00 

 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές 



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

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο: Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό - πληροφορίες 

 
 

5.1     Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
β. Οι συνεταιρισμοί  και 
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 
εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση. 
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

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

 
  

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
“Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το Τμήμα   
Προγραμματισμού   και   στοιχείων   της  Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης 
Κρατικών Προμηθειών 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 
αριθμό   ταυτότητας   ΦΠΑ   (VAT   Ιdentification   Number)   και ταυτοποιούνται     με     χρήση     
των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  
Διεύθυνσης  Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

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

   Ο   υποψήφιος   χρήστης   ενημερώνεται   από   το   Σύστημα   ή   μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει    σύνδεσμο    ενεργοποίησης λογαριασμού   ως   
πιστοποιημένος   χρήστης   και   προβαίνει   στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
5.3        Σε   περίπτωση   που   ζητηθούν    από    τους   ενδιαφερόμενους   προμηθευτές   συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την έναρξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
Τα    ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό  τόπο    του συγκεκριμένου διαγωνισμού  

μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των  ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  
είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ    ΚΑΙ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

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, ήτοι μέχρι τις 10/7/2016 ημέρα Κυριακή    και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της ΥΑ 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.)” και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

2.     Περιεχόμενο προσφορών 
Τα   περιεχόμενα   του   ηλεκτρονικού   φακέλου   της   προσφοράς   ορίζονται   ως   εξής:   (α)   ένας 

(υπο)φάκελος*   με   την   ένδειξη   “Δικαιολογητικά   Συμμετοχής-Τεχνική   προσφορά”   και   (β)   ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

 

Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται  από  αυτόν  με  χρήση  του  

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

χαρακτήρα. 

 

3.     Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική 
προσφορά. 

 
4.     Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον   (υπο)φάκελο   με   την   ένδειξη   “Οικονομική   Προσφορά“   περιλαμβάνεται   η   οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ  6ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
 

Οι   προσφέροντες   υποβάλλουν   ηλεκτρονικά   μαζί   με   την   προσφορά   τους,   εγκαίρως   και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το     Ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013)   και   το   άρθρο   11   της   ΥΑ  Π1/2390/13   “Τεχνικές   λεπτομέρειες   και διαδικασίες  λειτουργίας  του  
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”,όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω . 

Η  μη  προσκόμιση  κάποιου  από  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  συνεπάγεται  αποκλεισμό  του 
συμμετέχοντος. 

 
 Τα   δικαιολογητικά   συμμετοχής     στο   διαγωνισμό  είναι   τα    εξής : 

 

 Α) Για  τους Έλληνες   πολίτες : 
 

1.     Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο7 της 

Διακήρυξης 

 
2.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει: 
α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
β)   Για   αδικήματα      της   υπεξαίρεσης,   της   απάτης,   της   εκβίασης,   της   πλαστογραφίας,   της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

 



3.  Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία 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, 
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 
μπορεί  να  προσκομιστεί  Ένορκη  Βεβαίωση  του  προμηθευτή  που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή 
Συμβολαιογράφου ή Πρόξενου. 

 
Συγκεκριμένα: 

 Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νομικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη  

κατάσταση.  Επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση, εκκαθάριση,   

αναγκαστική  εκκαθάριση   ή  αναγκαστική   διαχείριση   ή  πτωχευτικό   συμβιβασμό  ή   σε οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 

4.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης  
στους  οποίους   οφείλουν  να  καταβάλλουν  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  σε   αυτούς προσωπικό. 

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

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
 αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 
 αφορά  όλους  τους  απασχολούμενους  στην  επιχείρηση,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  που 
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
 σε  περίπτωση  ατομικών  επιχειρήσεων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 
6.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς  
τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  (φορολογική  ενημερότητα  για  κάθε  νόμιμη  χρήση) , 
το    οποίο  χρειάζεται  να  είναι  σε  ισχύ  τουλάχιστον  ως  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 
6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται 
και το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
7.      Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης   επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι ( 
6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 
οδηγεί  σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
8.     Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
 Β)  Για  τους  αλλοδαπούς: 

1.      Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  7 της παρούσας διακήρυξης. 
 

2.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για  αδίκημα σχετικό με την άσκηση  της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που 

δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
 

3.    Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν 

εκδίδεται ή που   αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί   να αντικαθίσταται  από  ένορκη 

βεβαίωση  του  νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 



δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
 

4.     Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 

επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
5.    Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 
 

6.    Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 
7.    Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

 
 Γ. Για  τα   νομικά   πρόσωπα    (ημεδαπά   ή    αλλοδαπά): 
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή 

αλλοδαπό Ν.Π. . 
 

 Δ. Για    τους    συνεταιρισμούς: 
1.      Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1   και 7 της παρούσας 
διακήρυξης. 
2.       Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3.      Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) , (4) , (5) και (6) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

 
 Ε. Για  τις   ενώσεις   προμηθευτών   που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες   

1.        Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
2.       Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή 
ή συμβολαιογράφο. 
3.       Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ . 
4.      Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 
ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου.  Αν  στη  χώρα  του  προμηθευτή  δεν 
προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

 

Στ.       Εκτός      των      ανωτέρω      κατά      περίπτωση   δικαιολογητικών ,οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να 
προσκομίσουν  με ποινή  αποκλεισμού  από  τον  διαγωνισμό τα ακόλουθα   

 

1.     Εφόσον   οι   προμηθευτές   συμμετέχουν   στο   διαγωνισμό   με   εκπρόσωπό   τους,   υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης,  βεβαιουμένου  του  γνησίου  της  υπογραφής  του  εκπροσωπούμενου από  αρμόδια  
δικαστική  ή διοικητική  αρχή  ή  συμβολαιογράφο.  Επίσης  προκειμένου  να  προκύπτει  ο νόμιμος  εκπρόσωπος  της  
εταιρίας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις   του   (για   τους   διαγωνιζόμενους   με μορφή  Α.Ε  και  Ε.Π.Ε),  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  
του καταστατικού  του  διαγωνιζόμενου  και  των εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για  Ο.Ε  και  Ε.Ε).  Στοιχεία  
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν  
δικαίωμα  να  δεσμεύουν  με  την 
υπογραφή τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
2.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 

 
 

3.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται: 
 
- Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή  και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους   επί εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  -Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 

προϊόντων ορίζεται ως άμεσος για τα καύσιμα κίνησης, ενώ  για το πετρέλαιο θέρμανσης δύνεται το περιθώριο της 

επόμενης μέρας. 

 -Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Σαρωνικού 

και των Νομικών του Προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  



- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις 

της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα  πραγματοποιήσει. 
 
 
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει  δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα ή δραστηριότητα. 

-  Η επιχείρηση  είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και 

των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

- Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν. 

Κατάσταση με τους φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α, εφόσον έχουν αναλάβει παρόμοιες  προμήθειες  κατά  την  

τελευταία  τριετία,  με  αναφορά  του  αντίστοιχου  συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας σύμβασης. 
  
 

ΑΡΘΡΟ7ο:Εγγυήσεις 
 
 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη  

Μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη  – μέρη  της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και 

έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α  –  

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157παρ. 4 του Ν. 4281). 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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. 
 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει κάθε προσφορά . 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο  τοις εκατό), επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 2.994,36 Ευρώ (δύο  χιλιάδες εννιακόσια 

ενενήντα τέσσερα  ευρώ και τριάντα έξι λεπτά). 

β. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει 

και τα ακόλουθα: 

1. την ημερομηνία έκδοσης, 

2. τον εκδότη, 

3. την υπηρεσία προς την οποίο απευθύνεται, 

4. τον αριθμό της εγγύησης,  

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

7. τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά 

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

διζήσεως, 

9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

10. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μετά τη 

λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη.  

11. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης 

της εγγύησης. 

γ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε 

λαμβάνονται υπόψη. 

δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την 

κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 



εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

ε. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει 

και τα ακόλουθα: 

1. την ημερομηνία έκδοσης, 

2. τον εκδότη, 

3. την υπηρεσία προς την οποίο απευθύνεται, 

4. τον αριθμό της εγγύησης,  

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

6. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

7. τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά, 

8. τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά, 

9. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και 

διζήσεως, 

10. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση  και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

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

11. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες,  

12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

δ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η 

παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσόν 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.    

7.3 Εγγύηση προκαταβολής δεν προβλέπεται να δοθεί. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 8ο: Τρόπος υποβολής προσφορών   
 

1.     Όσοι   επιθυμούν   να   συμμετάσχουν   στο   διαγωνισμό,   απαιτείται   να   καταρτίσουν   και   να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων   (ΕΣΗΔΗΣ)   

μέσω   της   διαδικτυακής   πύλης   www.promitheus.gov.gr,   προσφορά   με   τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι 

άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  

η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  ελληνική  γλώσσα,  σε ηλεκτρονικό φάκελο. 
 

2.    Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

          α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του 
παρόντος διαγωνισμού. 

 
3.       Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, 

τα  κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με  τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το  άρθρο  6 της παρούσας   (Δικαιολογητικά Συμμετοχής). 
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 
(1) Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 



4.       Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 

5.       Η   Τεχνική   Προσφορά   συντάσσεται   συμπληρώνοντας   την   αντίστοιχη   ειδική   ηλεκτρονική φόρμα   του 

συστήματος.   Στη   συνέχεια,   το   σύστημα   παράγει   σχετικό   ηλεκτρονικό   αρχείο,   σε μορφή  .pdf,  το  οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  στην  ειδική 

ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου 

πρέπει  να    ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να  παράγει  εκ νέου  του  ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf. Εφόσον,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  

υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

6.      Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα   ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική  υποβολή)  

στο  πρωτόκολλο  του Δήμου  Σαρωνικού.  Τα  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα στοιχεία  του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 

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 γνησίου υπογραφής. 

 
7.      Τυχόν  ηλεκτρονικά  υποβαλλόμενα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus),  θα  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαμβάνονται  ως  

υποβληθέντα  απλά  φωτοαντίγραφα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του Ν.4250/14  (ΦΕΚ Α’ 74/26-

03-14),  και  για  την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
 

8.    Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  (όπου  απαιτείται),  πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες   εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών. Δεν  

απαιτείται  βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 

9.   Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

10.  Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του  

συμμετέχοντος στο  διαγωνισμό,  η οποία θα  πρέπει να  έχει  συνταχθεί  και να  περιέχει,  επί  ποινή απορρίψεως, τα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα:. 
α.Για τα υγρά καύσιμα ισχύει το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής  πώλησης του είδους καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από το 
Τμήμα Εμπορίου. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα της κάθε ομάδας υγρών καυσίμων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

β.  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα λιπαντικά στο σύνολο της μελέτης.  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι θετικό αλλά και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 

ν.4257/2014). 
      Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ενός είδους υγρών καυσίμων 
ή λιπαντικών . Για αυτό κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει  να προσφέρει  για το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων και των 
λιπαντικών  όπως  αναγράφεται   στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
          Οι προσφορές ισχύουν με καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (4) μηνών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει τη παράταση ισχύος των προσφορών 

δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνολικά δώδεκα (12) μηνών. Οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών και σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης τους θα πρέπει να ανανεώσουν τις 

εγγυητικές επιστολές τους σε περίπτωση που δεν ισχύουν για τυχόν παρατάσεις.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραίτητη τη συνέχιση του 

διαγωνισμού. 



Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από τον μειοδότη να 

προβάλει καμία αξίωση.  
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 έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς 
που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

11.     Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

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

υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 
 

12.     Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 

(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

 
14.     Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την 

παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 

(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα  με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου1  του  

Ν.  4250/14  (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  Επισημαίνεται  ότι  σε  υποβληθέντα τέτοια      στοιχεία      διενεργείται   

υποχρεωτικά   από   την   αρμόδια   για   το   διαγωνισμό   Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 

φορέων  που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του  άρθρου  22  του  Ν.1599/86,  εφόσον  τέτοια  πράξη  δεν  

τιμωρείται  αυστηρότερα  από  άλλη  ποινική διάταξη.  Σε  κάθε  τέτοια  περίπτωση,  η  εκδοθείσα  βάσει  των  

στοιχείων  διοικητική  ή  άλλη  πράξη, ανακαλείται αμέσως. 
 

15.   Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας 

και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
 

16.   Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του συστήματος  

βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στο άρθρο 6 

της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές  λεπτομέρειες και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 

17.   Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες 

δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 

στους αποστολείς τους. 
 

18.  Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς. 

19.   Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 

άρθρο 11   κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 



20.   Μετά   την   κατάθεση   της   προσφοράς,   επί   νομίμως   υποβληθέντων   δικαιολογητικών,   οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από 

αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 

21.   Αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της  διακήρυξης  έχουν  ως  συνέπεια  τον  αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 

22.   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

23.    Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

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

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει 

να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε    αντίθετη    περίπτωση,   δύναται   

να   λαμβάνουν   γνώση   αυτών   των   πληροφοριών   οι   λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η 

σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 

υπο(φακέλους)  της  προσφοράς.  Η  Υπηρεσία  δεν αποκαλύπτει   πληροφορίες   που   της   έχουν   διαβιβάσει   οι 

προσφέροντες  και  έχουν  χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.   Οι   πληροφορίες   αυτές   αφορούν,   ιδίως,   τα  τεχνικά  

ή  εμπορικά  απόρρητα  και  τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

25.     Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  που  κατά  παράβαση  των  άρθρων  138  και  182  της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 

26.   Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, 

ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που 

καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 
Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθούνται στα κρατικά 

διυλιστήρια και προορίζονται για την κίνηση των αυτοκινήτων και τη θέρμανση των κτιρίων. 

Επισυνάπτονται ως Τεχνικές Προδιαγραφές και αποτελούν παράρτημα της υπ. Αρ. 6/16 μελέτης . 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Ισχύς Προσφορών 
 
10.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αποδοχής των διαγωνιζομένων για 

παράταση τότε οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.   

10.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.3 Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει τη παράταση ισχύος των 

προσφορών δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνολικά δώδεκα (12) μηνών. Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών και σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης τους θα πρέπει να 

ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους σε περίπτωση που δεν ισχύουν για τυχόν παρατάσεις.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραίτητη τη συνέχιση του 

διαγωνισμού. 

Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από τον μειοδότη να 

προβάλει καμία αξίωση.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο :Ενστάσεις   – προσφυγές 
 



Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της  νομιμότητας  διενέργειας  του,  ή  της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

 Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού υπηρεσία, 
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  την  διενέργεια  του  
διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  γνώση  της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.   Σε 
περίπτωση που με την   παραπάνω απόφαση τροποποιείται   όρος   της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α. 

 Κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας του  διαγωνισμού  ή  της  συμμετοχής προμηθευτή  σ' αυτόν, 

μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει  στο διαγωνισμό  ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας του και για λόγους  που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 

Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη  

εργάσιμη  ημέρα από  την ανακοίνωση του αποτελέσματος του  αντιστοίχου σταδίου. 
Η ένσταση  αυτή  δεν   επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του    διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την 
αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά  εκτελεστών πράξεων  της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής για τους  λόγους 

και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 
173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο   που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων 
Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την   Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με 
το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και   επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf 
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται  από τους 
πιστοποιημένους     Οικονομικούς  φορείς  με  τη  διαδικασία  που  ορίζεται  από  το  TAXISNET  του 
Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται  από  τους    πιστοποιημένους    Οκονομικούς  φορείς  - χρήστες  σε  μορφή  αρχείου  .pdf 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και  σε    έντυπη  μορφή (πρωτότυπο  ή  ακριβές αντίγραφο)   
στην   αρμόδια   υπηρεσία   ή  βάσει   του   Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11)  και   της Υπουργικής   απόφασης   
«περί   ηλεκτρονικού παραβόλου»   ΠΟΛ  1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε  φορά αυτά ισχύουν. 

 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής 
της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές 

 

 ΑΡΘΡΟ  12ο:Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση   Προσφορών  
 

1.   Η   αποσφράγιση   των   προσφορών   πραγματοποιείται   ηλεκτρονικά,   σύμφωνα   με   την απαιτούμενη από το 

σύστημα  διαδικασία,  από  το  αρμόδιο  πιστοποιημένο  στο  σύστημα  συλλογικό όργανο   διενέργειας   του 

διαγωνισμού   (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  –ΕΔΔ), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 

2.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από μία  (1) έως τρείς (3)εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

της Αναθέτουσας αρχής. 

3.   Κατά   την   προαναφερόμενη   διαδικασία   γίνεται   αποσφράγιση   μόνο   των   ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι ων οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές,  μετά  την  αξιολόγηση  των  

λοιπών  στοιχείων  αυτών. 

Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  – Τεχνική 

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

που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13ο : Αξιολόγηση προσφορών 

 



1.    Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

            α.  Μετά   την   καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   των   προσφορών και μετά από μία(1) έως   τρεις 

εργάσιμες(3) ,      αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά  οι  (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Τεχνική   Προσφορά» 

και  οι συμμετέχοντες  αποκτούν πλέον   πρόσβαση   για   ενημέρωση   στο   περιεχόμενο   αυτών.   Για   την   

αποσφράγιση,   οι      συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα /ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το 

σύστημα. 
            β. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους 

απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους  κυρίως  φακέλους  και  τους  

υποφάκελους  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται. 
γ.  Μετά  και  την  ως  άνω  αποσφράγιση,  η  επιτροπή  προβαίνει  στην  καταχώρηση  όσων  έχουν υποβάλει 
προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους  σύμφωνα με τα ισχύοντα –  καθώς  
και  των  τεχνικών  προσφορών  για  τη  συμφωνία  ή  ασυμφωνία τους  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές /απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας . 

ε.  Κατά  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας,  η  επιτροπή  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του συστήματος 
από το Δήμο Σαρωνικού , μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής,  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς,  για παροχή  διευκρινίσεων  ή  
συμπληρώσεων  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – 
οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των 
προθεσμιών που τους ορίζονται. 
στ.    Στη    συνέχεια    η    Επιτροπή    Διενέργειας    Διαγωνισμού    προτείνει    τον    αποκλεισμό περιπτώσεων  

παραβίασης  των  όρων  ή  έλλειψης  δικαιολογητικών,  χαρακτηρίζει  ποιες  προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα  (με χρήση του 
συστήματος) στους συμμετέχοντες. 

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από 
αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν   κατά   το   
αντίστοιχο   στάδιο.   Η   Ένσταση   υποβάλλεται   μέσω   του   συστήματος   και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, 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. (άρθρο 11 της Διακήρυξης ). 

ζ.   Περίπτωση   αποδεκτής   ένστασης   συμμετεχόντων,   η   Επιτροπή  Διενέργειας   Διαγωνισμού εισηγείται / 

γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και 

έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά  τυπικά αποδεκτές προσφορές,  καθώς και οι προσφορές 

που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο  

του  διαγωνισμού.  Η  απόφαση  αναρτάται  ηλεκτρονικά  στο  Σύστημα  στο  χώρο  του διαγωνισμού   και  σχετική  

ηλεκτρονική  ειδοποίηση  (μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος)  με  χρήση  του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
θ.   Περίπτωση   άσκησης   προδικαστικής   προσφυγής   κατά   εκτελεστών   πράξεων   (απόφαση Οικονομικής 
επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 11 της 
Διακήρυξης). 
ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω 

στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα     (με χρήση του 
συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. 

ια.  Στην  καθορισθείσα  ως  άνω  ημερομηνία,  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Διαγωνισμού  προβαίνει στην    

ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  Οικονομική  Προσφορά  και  οι  συμμετέχοντες αποκτούν   πλέον   

πρόσβαση   για   ενημέρωση   στο   περιεχόμενο   αυτών.   Για   την   αποσφράγιση   οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 

με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 



ιβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους 

υποφακέλους με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί 

στο προηγούμενο  στάδιο.  Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την 

οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 

κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται /γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της 

αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης. 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή  εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 

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

 
 ΑΡ ΘΡΟ 14ο : Κρίση αποτελέσματος - Διαγωνισμού   

 

1.        Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο   κατά περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να 
προτείνει : 

α.  Κατακύρωση  της  προμήθειας για  ολόκληρη  την  ποσότητα  ή  μέρος  αυτής  που  προσφέρει ο 
προμηθευτής, 
β.  Ματαίωση  του  αποτελέσματος  και  επανάληψη  με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  και  των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
γ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών  με  ισότιμες  ή  ισοδύναμες  προσφορές  ή  τη  διενέργεια  κλήρωσης  μεταξύ αυτών 
για  την  επιλογή προμηθευτή. 
2.     Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωμοδοτεί για : 

α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο 
της ποσότητας ή μέρος της, 

β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, 
 
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά 
περίπτωση . 

 
3.   Διευκρινίζεται  ότι  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  της  προμήθειας  μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

4.  Με  απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  έπειτα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου για   την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού,  μπορεί ο  διαγωνισμός να  συνεχιστεί με υποβολή νέων 
εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων  της  διακήρυξης  
και  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Με  την  απόφαση  αυτή  καθορίζεται  και  η ημερομηνία και ώρα συνέχισης 
του διαγωνισμού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το 
αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 
καθορισμένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε   
α. Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο  το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη  κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτό θα προσδιορίζεται 
από το Τμήμα Εμπορίου.  

  β.  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα λιπαντικά στο σύνολο της μελέτης. 

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με  τους όρους και  τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  της  Οικονομικής    Επιτροπής    του  Δήμου  ή  του   Δημοτικού Συμβουλίου  
κατά περίπτωση,  τα οποία  διατηρούν  το δικαίωμα περί  κατακύρωσης ή μη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο :Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 
 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού. Ο  

προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  υποχρεούται  εντός  πέντε  (5) ημερών  από  την ημερομηνία 

της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  

εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  αυτής,  οπότε  του  επιστρέφεται  η εγγυητική συμμετοχής. 



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

ΕΚΠΤΩΤΟΣ  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του αρμοδίου  οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993. 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο φορέας 

της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμηθείας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή του 
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος. 

Περαιτέρω,  καταπίπτουν  οι  εγγυητικές  επιστολές,  διατάσσεται  η  επιστροφή  νομιμοτόκως  κάθε τυχόν ποσού 
που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον προμηθευτή  κάθε  
θετική  και  αποθετική  ζημία  του  φορέως  της  προμήθειας  από  την  καθυστέρηση  ή ματαίωση αυτής, καθώς 
και κάθε επιπλέον  δαπάνη στην οποία  τυχόν θα υποβληθεί  ο Δήμος για  την πραγματοποίηση της 
προμήθειας. Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

Τέλος, η έκπτωση προμηθευτού επάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του Δημοσίου επί διετία. 

 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  16ο :Συμβατικά στοιχεία 
 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι τα παρακάτω και αφορούν όλες τις 

συμβάσεις που θα συνταχθούν για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα: 

1. Η παρούσα διακήρυξη 

2. Η οικονομική προσφορά 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (ειδική συγγραφή υποχρεώσεων)  

4. Η τεχνική προσφορά 

5. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

6. Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο Ανωτέρα βία – Απεργίες 
 
17.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Αν ο προμηθευτής επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα και κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία εντός της παραπάνω προθεσμίας, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 

βίας. 

Δεν θεωρούνται ανωτέρα βία περιστάσεις που ανάγονται στην σφαίρα ενεργειών του προμηθευτή. 

17.2 Σε περιπτώσεις απεργιών ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη στις δεξαμενές του ποσότητας 

καυσίμων για λογαριασμό του Δήμου, ικανής για την αντιμετώπιση όλων των αναγκών του Δήμου κατά τη διάρκεια των 

απεργιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 18ο Χρόνος – Τόπος - Τρόπος Παράδοσης των Υλικών – Παραλαβή (προσωρινή – οριστική) 
 
18.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων ορίζεται ως άμεσος για τα καύσιμα κίνησης, ενώ για το 

πετρέλαιο θέρμανσης δύνεται το περιθώριο της επόμενης μέρας. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Σαρωνικού και 

των Νομικών του Προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  

Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη ή super και ελαιολιπαντικά θα πρέπει να γίνεται 

καθημερινά στο πρατήριό του σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης  ή σε χώρο εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου και σε χρόνο που θα καθορίζονται στη σύμβαση, στα οχήματα  και μηχανήματα του Δήμου αφ’ όσον το 

πρατήριο του βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για 

την αναθέτουσα αρχή.  

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο Σαρωνικού ή τα Νομικά του Πρόσωπα. 

18.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

18.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

18.4 Προϋποθέση προσωρινής και οριστικής παραλαβής ποιοτικής και ποσοτικής είναι να ικανοποιούνται όλες οι 

προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης και της σύμβασης. 

18.5 Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής υποβάλλετε εντός πέντε (5) ημερών από τη σύνταξή του στην αρμόδια 

Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.  



Ο Δήμος Σαρωνικού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από 

διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων τόσο ανά κατηγορία είδους, όσο και ανά Δήμο ή Νομικό 

του πρόσωπο.  

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδίδονται εκπρόθεσμα επιβάλλονται τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 33 & 34 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο Εγγύηση 
 
Ο προμηθευτής (προμηθευτές) θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και των χαρακτηριστικών τους και θα είναι απαλλαγμένα 

από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα και θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία 

προορίζονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο Τρόπος Πληρωμής 
 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και 

την προσκόμιση και σύνταξη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο :Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης - παράταση 
 
Η   διάρκεια της σύμβασης   ορίζεται  έως 31/12/2016 από  της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Οι  Φορείς  για  τους  οποίους  γίνεται  η  προμήθεια,  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  παρατείνουν  και με  τη σύμφωνη 

γνώμη του προμηθευτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για 

τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως  όχι  πέραν  του  τριμήνου,  (Πράξη  VΙ  

τμήματος  24/2003,  Πράξη  ΣΤ΄  Κλιμακίου  118/2005, Πράξεις   129/2006,   14,   34,   69,   και  99/2010,  Απόφαση  VΙ  

τμήματος  3037/2010  του  ΕλεγκτικούΣυνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :α) Δεν θα υπάρξει κατά τον 

χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον 

προμηθευτή.β) Η   παράταση  θα  γίνει  με  τους  ίδιους  όρους  και  τιμές  με  αυτές   της αρχικής\σύμβασης  καιγ) Η 

παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο :  Διαφορές Διακήρυξης - Νόμων 
Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  έχουν  εφαρμογή   οι  διατάξεις του  

Ν.2286/95 και    της   Υπουργικής   Απόφασης    11389/93,    καθώς    και    οι    λοιπές διατάξεις    που αναφέρονται 

στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο Λήψη Πληροφοριών – Δημοσίευση 

 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 3801/09, (4-9-2009) καθώς και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.11/27754/28.06.2010 οι 

δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, το 

Π.Δ. 60/07, τον ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν.3548/2007, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή 
που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, με εξαίρεση τη δαπάνη 

για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί άπαξ: 

Α) σε δύο οικονομικές εφημερίδες (2013- Α' Εξάμηνο: Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων 
Κ2-270/24.01.2013 (ΦΕΚ 225/05.02.2013 τεύχος Β’)   



Β) σε μια σε τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, επειδή όμως δεν υπάρχουν  θα πρέπει να γίνει δημοσίευση σε  

μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού (ΕΚΠΟΤΑ- Φ.Ε.Κ. 418Β΄/2011) καθώς και σε μια 

ημερήσια τοπική (Ν.3548/07) και μια εβδομαδιαία τοπική (Ν.3548/07, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 418Β΄/2011) 

Γ) Επίσης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(τεύχος δημοσίων συμβάσεων) 

Καθώς και  

α) να αναρτηθεί η περίληψη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.   

β) να αποσταλεί η διακήρυξη στον ελληνικό οργανισμό μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ), στα επιμελητήρια και στους συνδέσμους.  

γ) να βρίσκεται η διακήρυξη στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. 

 

                                                                                                        Καλύβια    15-6-2016 

 

 

 

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                  ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                
                                                                                                                             ΑΡ. ΜΕΛ.     6/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2016  

 

 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  : 149.717,74€ 
Φ.Π.Α 24%                                         :  35.932,26€ 
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                            :185.650,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
                                       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2016  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Το παρόν συντάσσεται ύστερα από την από προφορική εντολή του Δημάρχου Σαρωνικού και αναφέρεται στη 
προμήθεια υγρών  καύσιμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων  που διαθέτει ο 
Δήμος , καθώς επίσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου  για το έτος 2016. 
Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός θα αφορά: 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 165.650,00€ με Φ.Π.Α.24%,  

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 
20.000,00€ με ΦΠΑ 24%, 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 149.717,74 € χωρίς ΦΠΑ 
(185.650,00€ με ΦΠΑ 24%) για το έτος 2016 και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου Σαρωνικού   με 
χρέωση των σχετικών κωδικών του. 
Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις: 
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003). 
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 
• Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00). 
Οι αναφερόμενες τιμές μονάδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι μέσες τιμές  λιανικής  πώλησης 
καυσίμων του  δελτίου πιστοποίησης τιμών όπως αυτές προσδιορίζονταν από την Αρμόδια Δ/νση της 
Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) στις 09/05/2016 αρ.πρωτ. 1430 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στις 
13/5/2016 αριθμ.πρωτ. 1484 για τα λοιπά  καύσιμα. 
Η τιμή που θα δοθεί για τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα προϊόντα θα είναι τιμή μονάδας λίτρου ή κιλού σε 
συσκευασία για την οποία θα γίνεται σαφής αναφορά (μονόλιτρη, τετράλιτρη, εικοσάλιτρη κλπ.). 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα), του 
Ν.3852/10, του Π.Δ.60/07 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και με 
προσφορές που θα αναφέρονται σε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί των τιμών που θα 
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων που αναφέρετε παραπάνω. 
  
 
       Καλύβια, 07/6/2016                 Καλύβια, 07/6/2016 
 
 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 16.129,03

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ. Α 16.129,03

ΦΠΑ 24% 3.870,97

ΣΥΝ. ΚΑΤ. Α ΜΕ ΦΠΑ 24% 20.000,00

1 106.259,71

2 21.000,00

3 1.210,00

4 Λιπαντικό Βενζίνης  10 W 40 1.722,00

5 Παραφλού 480,00

6 2.275,00

7 477,00

8 165,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ. Β 133.588,71

ΦΠΑ 24% 32.061,29

ΣΥΝ. ΚΑΤ. Β ΜΕ ΦΠΑ 24% 165.650,00

149.717,74

35.932,26

185.650,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ./ΛΙΤ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡ.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

650,00

220,00

Λάδι μίξης 
Ενισχυτικό Diesel Adblue

90,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΦΠΑ 24%

Λάδι για αλυσίδες

Πετρέλαιο Κίνησης

Λιπαντικό DΙESEL 20 W 50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡ.

50,00

Αμόλυβδη Βενζίνη

210,00

320,00

0,829270000

18.937,00

0,614630000

1,108940000

128.136,45

26.241,85

5,50

5,30

3,30

3,50

8,20

1,50



 
 
 
 
Καλύβια,      07/6/2016                 Καλύβια, 7/6/2016 
     Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                                                                                                                                   
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
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ΕΤΟΣ 2016 

 

 
Το παρόν συντάσσεται ύστερα από την από προφορική εντολή του Δημάρχου και αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, που θα πρέπει να συνοδεύουν την προμήθεια υγρών  καύσιμων και λιπαντικών για την κάλυψη 
των αναγκών των αυτοκινήτων  που διαθέτει ο Δήμος , καθώς επίσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων 
του Δήμου για το έτος 2016. 
Οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις: 
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003). 
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 
• Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00). 
 
Αναλυτικότερα τα προς προμήθεια προϊόντα είναι τα εξής: 
Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: αριθμός οκτανίων = 45 (ΜΙΝ) ΚΘΙ 
(κατώτερης θερμικής ικανότητας) = 9.800 – 10.400 Koal/KG περιεκτικότητας σε προσμίξεις θείου 0,3% (ΜΑΧ). 
Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
Βενζίνη SUPER σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) βαθμός οκτανίων = 96 (ΜΙΝ). Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξη με βενζίνη αμόλυβδη.     
Βενζίνη αμόλυβδη σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α) βαθμός οκτανίων = 95 (ΜΙΝ). Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξη με οποιοδήποτε άλλο είδος καυσίμου ή νερό. 
Πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια, 
απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις. 
Λιπαντικά και άλλα είδη πρέπει να είναι απαλλαγμένα από προσμίξεις αναγνωρισμένης μάρκας βοηθώντας 
στην καλύτερη λειτουργία των οχημάτων. (Ειδικά για τα λιπαντικά θα πρέπει ο προμηθευτής που θα κάνει την 
προσφορά να εξασφαλίσει και τον τρόπο ανανέωσης των λιπαντικών στα οχήματα εφόσον ο Δήμος και τα 
νομικά πρόσωπα δεν διαθέτουν αμαξοστάσιο και μηχανικούς οχημάτων για την συντήρηση και επιμέλεια των 
οχημάτων τους).   
Τονίζεται ότι ο Δήμος  διατηρεί  το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα καύσιμα στο Χημείο του Κράτους. 
Τα υπό προμήθεια καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους, οι οποίες επικυρώνονται από τις αντίστοιχες 
Κ.Υ.Α. 
Η νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου για τα καύσιμα 



αναγράφεται παρακάτω: 
Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου (super) 
Κ.Υ.Α. Αρ. 626/2001, ΦΕΚ 1730 Β΄/27-12-01, Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004 
Βενζίνη Αμόλυβδη premium (RON/MON 
95/85) 
Κ.Υ.Α. Αρ. 354/2000/01, ΦΕΚ 410 Β΄/2001, Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004 
Πετρέλαιο κίνησης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 355/2000/01, ΦΕΚ 410 Β΄/2001, Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004 
Πετρέλαιο θέρμανσης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002/03, ΦΕΚ 1531 Β΄ 16-10-2003, Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003/04, ΦΕΚ 332 Β΄/11-2-2004 
   Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν 
όλα τα είδη καυσίμων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά του πρόσωπα. 
   Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 
3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999). 
 
   
  
         Καλύβια, 07  / 6  /2016                    Καλύβια,  07 / 6  /2016 
 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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