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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 Ηλεκτρονικού Διεθνή  Ανοικτού  Δημόσιου διαγωνισμού  για την 

Προμήθεια   υγρών καυσίμων λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου 

Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.& Ι.Δ. με κριτήριο κατακύρωσης: 

Α) την  προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση ,για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ 

(Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 

δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)», στη διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή πώλησης της περιοχής, χοντρικής για τα καύσιμα κίνησης 

και λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω 

ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν. 

4257/2014 ), και Β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή βάσει του 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

προμήθειας. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 

114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ.Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

 
Ηράκλειο,         19 / 05/  2016 
 
Αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης : 

52722 
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5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 

87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

6. του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ τ. Α 173/2010) .  

7. Την υπ’ αρίθμ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) ΥΑ 

σχετικά με την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31/12/2014 των προμηθειών που 

εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 

8. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και 

εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013». 

9. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 

14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008). 

10. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις».  

11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

12. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

13. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.»  

14. Οι αποφάσεις107/2015 και 39 /16 του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

σχολικής επιτροπής της  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά  την  

προμήθεια πετρελαίου έτους 2016 και την ένταξη της στον ενιαίο 

διαγωνισμό του δήμου Ηρακλείου, τις  110/2015 και 33 /16 αποφάσεις  

του Διοικητικού Συμβουλίου  της σχολικής επιτροπής της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που αφορά  στην  προμήθεια πετρελαίου έτους 2016 και την 

ένταξη της στον ενιαίο διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου, την 93/2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που αφορά  στην  
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προμήθεια πετρελαίου έτους 2016 και την ένταξη της στον ενιαίο 

διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου, την 116/2016 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Η. που αφορά  στην  προμήθεια 

πετρελαίου έτους 2016 και την ένταξη της στον ενιαίο διαγωνισμό του 

Δήμου Ηρακλείου, .  

15.  Την απόφαση 304/   2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου  Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ .  

16. Της 12-12-12 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για 

την ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθευτών των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, 

των Ιδρυμάτων και των Νομικών τους προσώπων καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού. 

17. Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις»  

18. Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

19. Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

20. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 

21.  Την υπ’ αριθ. 286 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  

οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού  

22 Τις Τεχνικές προδιαγραφές, τη Συγγραφή υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό    

      Προϋπολογισμό 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 Ηλεκτρονικό Διεθνή  Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό    για την Προμήθεια   

υγρών καυσίμων λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των 

Ν.Π.Δ.& Ι.Δ. με κριτήριο κατακύρωσης: 

Α) Την  προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση ,για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ 

(Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 

δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)», στη διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή πώλησης της περιοχής, χοντρικής για τα καύσιμα κίνησης 

και λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω 
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ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν. 

4257/2014 ), και Β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή βάσει του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

προμήθειας. 

Η Διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

Τεύχος Διακήρυξης: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.                                                 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ. 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 

 

Τεχνική Μελέτη (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Διακήρυξης) 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Α.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμοί και Συγγραφές 

Υποχρεώσεων.  

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές οι Προϋπολογισμοί και οι Συγγραφές 

Υποχρεώσεων της προμήθειας, επισυνάπτονται και αποτελούν  αναπόσπαστο 

μέρος της Διακήρυξης αυτής. 

Αντικείμενο Προμήθειας (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις – 

CPV) 09132100-4, 09135100-5, 09135100 -8, 24951100-6 , 24951300-8 , 

24951000-5 39831500-1, 24951311 -8 

Η προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για ένα έτος για τις 

ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου για την κίνηση οχημάτων και την θέρμανση 

κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου και των καυσίμων θέρμανσης των Ν.Π.Δ 

του Δήμου Ηρακλείου.  

Η συνολική προμήθεια αναλύεται ως εξής: 

1. Καύσιμα κίνησης. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Lit) 

Ενδεικτική Τιμή 

(€/Lit) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πετρέλαιο 

DIESEL κίνησης 
749.523,00 0,90 

 

674.570,70  

2 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
52.969,00 1,10 

 

58.265,90 

   Σύνολο 732.836,60 
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   ΦΠΑ 23% 168.552,43 

Συνολική δαπάνη για καύσιμα κίνησης για ένα έτος με το 

Φ.Π.Α: 
901.389,03 € 

 

2. Καύσιμα θέρμανσης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Lit) 

Ενδεικτική Τιμή 

(€/Lit) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
332.500,00 0,86 

 

285.950,00 

   Σύνολο 285.950,00 

   ΦΠΑ 23% 65.768,50 

Συνολική δαπάνη για καύσιμα θέρμανσης για ένα έτος με το 

Φ.Π.Α: 

351.718,50 

€ 

3. Λιπαντικά 

Συνολικό ποσό για λιπαντικά 61.812,50 €  ΦΠΑ 23% 14.216,88 € γεν. 

Σύνολο  76.029,38 €. 

 

Γενικό Συνολικό ποσό για καύσιμα Κίνησης  θέρμανσης και λιπαντικά: 

1.329.136,91 €  

 

Οι παραπάνω ποσότητες αναλύονται ως εξής: 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου θα παραλάβει πετρέλαιο κίνησης 749.523,00 λίτρα 

,βενζίνη αμόλυβδη 52.969,00 λίτρα, πετρέλαιο θέρμανσης 20.000,00 λίτρα 

και λιπαντικά συνολικής αξίας 76.029,38 € με το Φ.Π.Α. . 

2. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία) πετρέλαιο θέρμανσης 

150.000,00 λίτρα . 

3. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια – Λύκεια) πετρέλαιο θέρμανσης 

110.000,00 λίτρα. 

4. Ο ΔΟΠΑΦΜΑ Ηρακλείου- πετρέλαιο θέρμανσης 48.500,00 λίτρα . 

5. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής 

Πρόνοιας 4.000,00 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης.   

  

Η Υπηρεσία χωρίζει την προμήθεια  σε τρείς κατηγορίες:  

 α ) Κατηγορία 1:  Τα  καύσιμα κίνησης χονδρικής πώλησης  ( βενζίνη 

αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης παραδοτέα στις δεξαμενές  για  το Δήμο  

Ηρακλείου συνολικού ποσού 901.389,03 €.   

 β) Κατηγορία 2 : Τα καύσιμα θέρμανσης  ( πετρέλαιο  Θέρμανσης ) για το 

Δήμο Ηρακλείου – Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
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Ηρακλείου - Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου   

Ηρακλείου – ΔΟΠΑΦΜΑ Ηρακλείου, Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας  συνολικού ποσού   351.718,50 €.  

γ) Κατηγορία 3 :Τα  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου 

συνολικού ποσού 76.029,38 €..  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν  προσφορά στο σύνολο της 

προμήθειας, ή σε όποια κατηγορία από τις τρείς επιθυμούν στο σύνολό της  .  

Η προμήθεια θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 

2016, Όσον αφορά  την προμήθεια καυσίμων  των  Ν.Π.Δ. του Δήμου αυτές 

περιέχονται  στους επί μέρους προϋπολογισμούς των Ν.Π.  και  

αποφασίστηκαν  με:    

 Τις 110/2015 και 33 /16 αποφάσεις  του Δ.Σ.  Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου   

 Τις 107/2015 και 39 /16 αποφάσεις  του Δ.Σ.  Σχολικής 

Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 

 Την  93./ 2016. απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Την 116./ 2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας.     

   

Α.2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος  

 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. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΕ : 

 20-05-2016 και ώρα 7:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

07-07-2016 και ώρα 15:00  
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 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.)». 

Προθεσμία Παροχής  Διευκρινήσεων 

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη 

μέχρι και την όγδοη (8η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται 

δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές 

Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους 

ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται 

απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις προφορικές της Αναθέτουσας Αρχής. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια 

υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές 

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 

προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 

αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 

ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93. 

 Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή 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 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 



                                   Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών                          8 

Α.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

 Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή την εμπορία και  

διακίνηση  των προϊόντων της μελέτης  στο σύνολο της προμήθειας ή  σε 

όποια κατηγορία από τις τρείς επιθυμούν στο σύνολό της.  Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η 

επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός 

είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 

συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 

μελέτης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β. Συνεταιρισμοί. γ. Ενώσεις προμηθευτών 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να 

λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 

Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν 

κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμβάσεως. 

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική 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: 

• 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 Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
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• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν 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 του Συστήματος. 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. 

A.4 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  

Α.4.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά» . 

 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική προσφορά», υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα 
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απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς 

και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 

περιλαμβάνονται :  

A.4.1.1  Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 Οι προσφέροντες υποβάλουν 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 :  

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα 

περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσης χωρίς το ΦΠΑ για το σύνολο της 

προμήθειας είναι 21.611,98 ευρώ. Αν  ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να 

λάβει μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών  ( από αυτές που έχει 

ορίσει η υπηρεσία ) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το  2% του 

συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ  της κατηγορίας σε €, το οποίο θα 

το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την οποία υποβάλει 

προσφορά  ) και είναι :  

α ) Κατηγορία 1:  Τα  καύσιμα κίνησης χονδρικής πώλησης  εγγυητική 

ποσού 14.656,73 ευρώ . 

β) Κατηγορία 2 : Τα καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο Θέρμανσης ) 

εγγυητική ποσού 5.719,00 ευρώ . 

γ) Κατηγορία 3 :Τα  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ εγγυητική ποσού  1.236,25 ευρώ. 

Η Εγγυητική Επιστολή Θα έχει ισχύ τουλάχιστον 5 μήνες από την επομένη 

της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών .  

  Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του ν. 

4281/2014.  

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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, κατά την ημέρα κατάθεσης της 

προσφοράς  
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4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρει τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . Σε 

περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή ,τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

  6. 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 , το οποίο αν δεν συνάδει με το 

είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 

και θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

  

 Θα δηλώνεται ότι δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της 

παρούσης Διακήρυξης. 

 Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας 

της επιχείρησης. 

 Θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου.  

  Θα δηλώνεται ότι δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 

την παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς του 

δημοσίου.  

Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα. 

- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- Όλοι οι νομίμως εκπροσωπούντες την εταιρία για Α.Ε.   

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι.   

8. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι  

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),αντίγραφο ή  
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απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του  (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν 

γένει νομική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 

τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου.  

 Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή η οποία είναι αρμόδια 

να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν 

τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση. 

 

9.Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν παράγουν τα προς προμήθεια καύσιμα 

κίνησης χονδρικής παράδοσης, πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά, μερικώς ή 

ολικά σε δικό τους διυλιστήριο, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Αποφ. 11389 άρθρο 

18 παρ.3 του 1993) ,πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της 

παρασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού ) στην οποία θα δηλώνονται: 

 Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας ,σε περίπτωση που 

κατακυρώνεται η προμήθεια στον διαγωνιζόμενο. 

 

10. Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών σύμφωνα με τον νόμο 

3054/2002 η μη κατάθεση αντίγραφου της άδειας αυτής  θα επιφέρει την ποινή 

αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και τους συνεταιρισμούς, 

ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

11.Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για 

κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. Η κατάθεση της 

κοινής προσφοράς στο σύστημα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη της ένωσης 

ή της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό την οποία θα 

πρέπει να καταθέσει ως δικαιολογητικό στο σύστημα.  

 Τα δικαιολογητικά με αριθμό 1,2,3,4,5,6,9,10,11 της παρούσης παραγράφου 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 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 ΦΕΚ. 

(Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί 
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το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά τα οποία θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο 

με την ένδειξη << Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του 

Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ. του >> , ο  οποίος  μπορεί να αποσταλεί 

ταχυδρομικά η και με οποιοδήποτε τρόπο ). Δικαιολογητικά που  υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση, ούτε η υποβολή τους σε έντυπη μορφή . 

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. Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών.  

 

Α.4.1.2 Τεχνική Προσφορά . 

 Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται από τον 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.  

 Εφόσον απαιτήσεις της Διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν 

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση 

αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις για τα καύσιμα κίνησης : 

Α. Τον καθαρισμό των δεξαμενών που υπάρχουν στο αμαξοστάσιο, 

ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου όταν και όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία .  

Β. Η οσμομέτρηση των καυσίμων θα γίνεται στις δεξαμενές του Δήμου και 

όχι με τους μετρητές των οχημάτων του αναδόχου. 

Γ. Όποτε παρουσιάζουν βλάβη οι αντλίες καυσίμων, που αποδεδειγμένα 

οφείλεται στην ποιότητα των καυσίμων, τότε ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να τις επισκευάσει. 
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Δ. Η υποχρέωση να παραδίδει δείγματα για κάθε παράδοση καυσίμων σε δικά 

του δοχεία. 

Ε. Έλεγχος στεγανότητας των δεξαμενών, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

  

 Κάθε προσφορά που θα περιέχει όρους που θα διαφοροποιούνται 

από τα παραπάνω, θα θεωρείται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται. Όσον 

αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λιπαντικά θα τηρηθούν τα 

αναφερόμενα στις επιμέρους Συγγραφές Υποχρεώσεων .  

 Όσοι Προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, 

πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.  

 Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν, ή 

περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους Διακήρυξης και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, ή υστερούν σε σχέση με αυτές, ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

τιμών απορρίπτονται. 

 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που 

θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.   

Επίσης, ο (υπο)φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά θα πρέπει να περιέχει: 

 Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους συνοδευόμενη με τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά.  

 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα 

πρέπει να  συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 

στοιχεία, ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) 

του κατασκευαστικού οίκου. Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων 

ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα, να 

προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει 

ηλεκτρονικά.  

 

Α.4.2  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

 Στον (υπό)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 

στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
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Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται από τον 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.  

 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. 

Επιπρόσθετα για τις ομάδες «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ» και «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το τιμολόγιο 

προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη και το οποίο θα 

πρέπει να το αναρτήσουν σε μορφή αρχείου PDF στον (υπό)φάκελο, με την 

ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού.   

Α.5. Εγγυήσεις. 

 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που τους έχουν κατακυρωθεί, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα 

αναφέρει ότι:  «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί, ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον 

οργανισμό μας (Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο), απαλλαγμένο από κάθε 

σχετική υποχρέωση». 

 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των, το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην 

περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί 

του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν 

οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην 

της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ όπως 

έχει τροποποιηθεί με το Νόμο  4281/2014. 
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Β.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Α) Στην τιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται 

το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα 

καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή 

ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  της 

εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. Λόγω του ότι στο 

σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για 

λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς με τρία (3) δεκαδικά ψηφία ως προκύπτει 

ανά καύσιμο  μετά την αφαίρεση του ποσοστού της ενιαίας έκπτωσης που 

προσφέρουν ανά καύσιμο  από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας  μελέτης.  

 Για παράδειγμα: Εάν ο προμηθευτής θέλει να δώσει ποσοστό 

έκπτωσης για τα καύσιμα κίνησης 3%, θα πρέπει στην ειδική φόρμα του 

συστήματος να εισάγει την τιμή 0,873 (0,9 - 0,9x0,03) στη γραμμή για το 

πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) και την τιμή 1,067 (1.1 - 1.1x0.03) στη γραμμή 

για την αμόλυβδη βενζίνη. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το+5% Εάν το ποσοστό έκπτωσης είναι αρνητικό πχ , ο 

προμηθευτής θα πρέπει στην ειδική φόρμα του συστήματος να εισάγει την 

0,927 (0,9 + 0,9x0,03) στη γραμμή για το πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) και 

την τιμή 1,133 (1.1 + 1.1x0.03) στη γραμμή για την αμόλυβδη βενζίνη.  

  Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα εξαχθεί κατά την αξιολόγηση 

από την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τον τύπο : 

(ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ÷ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ =  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.    

Β) Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να 

περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής 

έκπτωσης πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, 

όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας. 

 Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού 

έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την προσφερόμενη τιμή, ως προκύπτει για 

το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά την αφαίρεση του ποσοστού της ενιαίας 
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έκπτωσης που προσφέρουν, από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας  μελέτης. 

  Για παράδειγμα: Εάν ο προμηθευτής θέλει να δώσει ποσοστό 

έκπτωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης 3%, θα πρέπει στην ειδική φόρμα του 

συστήματος να εισάγει την τιμή 0,834 (0,86 – 0,86x0,03) στη γραμμή για το 

πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν το ποσοστό έκπτωσης είναι αρνητικό, ο 

προμηθευτής θα πρέπει στην ειδική φόρμα του συστήματος να εισάγει την 

τιμή 0,886 (0,86+ 0,86χ0,03)  στη γραμμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. 

 Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα εξαχθεί κατά την αξιολόγηση 

από την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τον τύπο : 

(ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ÷ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ =  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ .   

Γ) Την καθαρή αξία των προσφερόμενων λιπαντικών για κάθε είδος βάσει του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και αφορούν τη μεταφορά και την  παράδοση 

όλων των ειδών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα 

της δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση της 

προμήθειας, καθώς και όλους τους σχετικούς φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με τρία δεκαδικά, σε 

περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως γραμμένες τιμές. 

Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης. 

Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη 

της σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά 

της. Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια, παράδοση της προμήθειας  

(η παράδοση μπορεί να είναι και τμηματική σε περίπτωση που το ζητήσει η 

Υπηρεσία), σε τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . Συμπεριλαμβάνουν όλες 

τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ), καθώς και όλες τις 

νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα. 

 Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να 

προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από 

το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Υπηρεσία 

δεν υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη αφού η προσφερόμενη 

τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή.  

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
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προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Β.1.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις 

(4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για 

τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους 

ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν από την λήξη της , κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 

Β.2.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά  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. (άρθρο 15 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ) και η ένσταση 

εξετάζεται από τη Οικονομική επιτροπή, η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη καταλυτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών   του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση 

της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν 

την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του 

διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η 

ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από 

της υποβολής της. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004742


                                   Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών                          19 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη 

γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε 

αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

 Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και 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.  

 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. 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Α. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  προσφορών. 

Σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, θα πρέπει να 

υπάρχουν οι εξής αναφορές:  

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Πέντε  (5) 

εργάσιμες ημέρες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 14 / 07 / 2016 Ημέρα ΠΕΜΠΤΗκαι ώρα 10:00 π.μ., μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 

μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 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 
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ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Γ.1.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

• Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει 

τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης 

των ηλεκτρονικών προσφορών.  

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους.  

• 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. Για την επιλογή της  συμφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται 

μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με 

τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

  Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από 

την Αρμόδια Επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την 

υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού και ορίζετε η ημερομηνία αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών.  

  Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες 

προσφορές κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών  προσφορών θα γίνει αν αυτές συμφωνούν με 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και μειοδότης ανακηρύσσετε αυτός 

που έδωσε : 
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 Α. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ 

(Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 

δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)», στη διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή πώλησης της περιοχής, χοντρικής για τα καύσιμα κίνησης , 

του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς 

να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν. 4257/2014 ),   και 

Β. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ 

(Υ.Π 11389/1993 και κατ΄ εφαρμογή του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 

δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19)», στη διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή πώλησης της περιοχής, Λιανικής  για το πετρέλαιο 

θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και 

αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (Άρθρο 63 Ν. 4257/2014 ),    

 Γ. Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή βάσει του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας. 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που προσφέρουν το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης  ανά κατηγορία και την ίδια τιμή στα λιπαντικά.  

Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση. 

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και Τεχνικών 

Προδιαγραφών της Διακήρυξης, προμηθευτή του οποίου η προσφορά κρίθηκε 

ως η πλέον συμφέρουσα ανά κατηγορία .  

 Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, 

συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό . 

Γ.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ.  

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, αποφαίνεται σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δηλ. 

την κατακύρωση τη ματαίωση, τη συνέχιση κλπ. 

 Το πρακτικό της Δημοπρασίας μαζί με την γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, διαβιβάζονται στην Οικονομική 

Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι αρμόδια για να αποφασίσει :  

Α) Για την  κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της 

ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.  

Β) Τη επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους η άλλους όρους αν ο 

διαγωνισμός είναι αγώνος ή άκυρος .  
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Γ) Την συνέχεια της διαδικασίας για την  ανάθεση της προμήθεια μετά από 

διαπραγμάτευση και κατακύρωση από το δημοτικό Συμβούλιο για την 

περίπτωση που δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για κάποιο από τα είδη της 

προμήθειας .   

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και σύμφωνα με το Ν.3463/06 

και τον ΕΚΠΟΤΑ,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση,  η έγκριση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό  Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και την επιστροφή του φακέλου από τον 

προσυμβατικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από το 6ο κλιμάκιο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, οφείλει εντός προθεσμίας 10 (δέκα)  ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 

περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό 

προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται 

να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε 

εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση 

και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993. Μετά την ανακοίνωση 

κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το 

κείμενο της οποίας εγκρίθηκε από τον προσυμβατικό έλεγχο . 

 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 

προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 

και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε 

αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης 

που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 

τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και Απόφαση Κατακύρωσης ή 

Ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Τυχόν τροποποιήσεις της Σύμβασης δεν αλλοιώνουν το προσαρασσόμενο 

αντικείμενο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που 

παραδόθηκε. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ.  

Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.  

 Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει όπως αυτή ορίζετε από τις 

σχετικές Συγγραφές Υποχρεώσεων που επισυνάπτονται .  

Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 

 Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μετά την παράδοση. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου 

ανά περίπτωση, στον οποίο θα υποβληθούν τα υπό προμήθεια είδη  από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τη σύμβαση. 

• Τη τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

 Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο  δέκα (10) ημερών από 

την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. Η Επιτροπή Παραλαβής  συντάσσει 

οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, μετά την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων. 

 Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του 

Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή 

έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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 Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 

από τυχόν ατύχημα, ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης 

της προμήθειας. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. 

Τρόπος πληρωμής. 

 Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης (ποσότητας ) καυσίμων , στον 

προμηθευτή, θα γίνετε  μετά την οριστική παραλαβή του, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής  και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

 Η οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας  πραγματοποιείται 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραλαβής του προς προμήθεια είδους. Σε 

περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει, από την 

αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες, μετά την υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της 

Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000, για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 

μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ . 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ. 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. 

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί 

του καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

vii. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 

ΚΡΑΤΗΣΗΣ. 

VIII. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Επίλυση διαφορών 

 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή, θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους, για κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην 
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αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το Ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό 

δίκαιο. 

 

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. 

 Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 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 παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 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 άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον Δήμο τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες, στη  Διεύθυνση Ανδρόγεω 2  Τηλέφωνα 2813409185- 186-

189-403   FAX. 2810-229207. 

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 

Δημοσίευση πέραν της Ηλεκτρονικής.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί : 

1. Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα Επίσημων 

Εκδόσεων  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr .  

3. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης,  

4. Στις οικονομικές εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ  Δημοπρασιών και 

Δημοπρασιών και πλειστηριασμών, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς 

& Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.  

5.  Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου.  

http://www.heraklion.gr/
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6. Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο . 

Η Παρούσα Διακήρυξη θα συνοδεύεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές των 

υπό προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, ανά κατηγορία  και τις Συγγραφές 

Υποχρεώσεων Γενικές και Ειδικές όπου χρειάζεται, καθώς και τους 

επιμέρους προϋπολογισμούς. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    Προμήθεια: Υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών για           

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ/ΣΗΣ   τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου 

και 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ       των Ν.Π.Δ.Ι.του Δήμου.   

 

                                                                                                                            

Α. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

(Για τον Δήμο Ηρακλείου)  

     Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 

        Η προμήθεια  και η τμηματική παράδοση καυσίμων κίνησης, λιπαντικών 

και καυσίμων για την θέρμανση κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου, Δημοτικών 

Επιχειρήσεων και Σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). 

 

     Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις. 

     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της 

προμήθειας είναι οι παρακάτω: 

α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους 

27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 

β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων". 

γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. 

Εσ. στις διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

δ) Τον Ν. 3463/2006  "Δημοτικός και κοινοτικός κώδικάς". 

ε) Το Π.Δ 394/96 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”. 

Στ) Την υπ΄ αριθμό 61149/24679/12-12-2011απόφαση της Περιφέρειας 

Κρήτης Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 

Προμηθειών που εξουσιοδοτεί τους Ο.Τ.Α για την ανάδειξη από τους ίδιους, 
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προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών (σύμφωνα με το άρθρο 41.1 

παράγρ. Γ του ΕΚΠΟΤΑ).  

Ζ) Αριθμός εγκυκλίου 3 του Υπ. Εσωτερικών με αριθ. Πρωτ.: 11543/26-3-

2013. 

Η) Τους υπ΄ αριθμό Νόμους 4250-14 ΦΕΚ 74/26-3-2014 ,4281-14 ΦΕΚ 160-

8-8-2014 και 4257-14 ΦΕΚ 93/11-4-2014.  

 

        Άρθρο 3ο  

       Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

       Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης, Α) την 

προσφερόμενη έκπτωση  επί της μέσης λιανικής τιμής του πετρελαίου 

θέρμανσης, Β) την προσφερόμενη έκπτωση  επί της τιμής των καυσίμων 

κίνησης (πετρελαίου και βενζίνης) και Γ) την χαμηλότερη τιμή για όλα τα 

λιπαντικά,  με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική  Επιτροπή  του 

Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι 

προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορές χωριστά (ομάδες), για 

πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης 1η ομάδα, για πετρέλαιο θέρμανσης 2η ομάδα 

(Δήμου Ηρακλείου, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ΔΗ.Κ.Ε.Η., ΔΟΠΑΦΜΑΗ) και για λιπαντικά 3η ομάδα. 

           Άρθρο 4ο  

   Ανακοίνωση αποτελέσματος. 

     Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, έγκριση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό  Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και την επιστροφή του φακέλου από τον 

προσυμβατικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από το 6ο κλιμάκιο   του εκλεκτικού 

Συνεδρίου, ο προμηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

     Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα αρχίσει η παράδοση των 

καυσίμων, η οποία θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων 

Υπηρεσιών, χωρίς καθυστέρηση και από ώρας 07.00 μέχρι 12.30 και για τις 

έκτακτες περιπτώσεις μέχρι τη 18.00, αναιρούμενων των αργιών.( μέσα σε 

δύο 2 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας για τα καύσιμα και  δέκα 10 ημέρες 

για τα λιπαντικά ) 

  

    Άρθρο 5ο  

    Σύμβαση. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 

προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 
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και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε 

αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, στο κείμενο της σύμβασης 

που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα 

εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 

τούτο στηρίζεται, όπως η προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν 

τροποποιήσεις της Σύμβασης δεν αλλοιώνουν το προσαρασσόμενο 

αντικείμενο.  

      Άρθρο 6ο  

      Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

      Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 

χωρίς τον Φ.Π.Α. των υλικών για τα οποία δίδει προσφορά.  

     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Ο Δήμος Ηρακλείου θα παραλάβει τις παρακάτω ποσότητες 

για ένα έτος 71.667,06 € βενζίνη αμόλυβδη, 829.721,97 € πετρέλαιο 

κίνησης και 21.156,00 €.  

    Άρθρο 7ο  

    Χρόνος ισχύος εγγύησης καλής εκτέλεσης και συμμετοχής . 

      Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα διαρκέσει όσο 

διάστημα διαρκεί η σύμβαση παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών, Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι:  

«Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό μας 

(Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική 

υποχρέωση». 
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Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των, το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην 

περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί 

του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν 

οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην 

της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

       Άρθρο 8ο  

          Χρόνος παράδοσης καυσίμων και λιπαντικών. 

         Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και5 της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και μετά την υπογραφή του σχετικού 

Συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 

     

      Άρθρο 9ο  

     Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 

   Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

       Άρθρο 10ο   

     Πλημμελής ποιότητα παραγωγής καυσίμων, λιπαντικών. 

   Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα είδη (κατά την διάρκεια 

παραλαβής τους) , τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 

33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. 

   Άρθρο 11ο  

   Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων 

φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεως  .Ο Φ.Π.Α. βαρύνουν το Δήμο.   

     Άρθρο 12ο  

     Παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών. 

         Η τμηματική παραλαβή των προς προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, θα γίνει 

από την Επιτροπή Παραλαβής,  που  συγκροτείται κάθε φορά, μετά από κλήρωση και 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. μέσα από 

τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο ( δύο ημερών από την παραγγελία ) , κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 

παράδοση των λιπαντικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες 

ανάγκες του Δήμου, με χρόνο παράδοσης τις δέκα (10)  ημερολογιακές ημέρες  από την 

εκάστοτε παραγγελία στον προμηθευτή. 
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   Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 

ανάγκες της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη παραγγελία. 

    Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής 

της και θεωρείται εκτελεσθείσα (λήγει) ή με την παράδοση όλων των ποσοτήτων ή με 

την λήξη του χρόνου ισχύος ένα (1) έτος και ανεξάρτητα των ποσοτήτων που έχουν 

μέχρι τότε παραδοθεί 

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και των λιπαντικών, θα γίνει σύμφωνα με το 

υπ΄ αριθμό 6 άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

  

  Άρθρο 13ο 

  Τόπος Παράδοσης. 

Η μεταφορά και η παράδοση των καυσίμων και λιπαντικών, θα γίνεται όπου 

ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Β. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Παιδικοί Σταθμοί)  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Άρθρο 1ο . 

 Αντικείμενο. 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την 

κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου, για το 

οικονομικό έτος 2016.  

Άρθρο 2ο . 

 Προϋπολογισμός προμήθειας.  

Η δαπάνη για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» για τις 

ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Ηρακλείου», έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των ..51.303,30. € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το οικονομικό έτος 2016 και θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

Άρθρο 3ο . 

 Κριτήριο κατακύρωσης.   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%), στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο κατά την ημέρα 

παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προσδιορίζονται κάθε 
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φορά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ή τον αρμόδιο φορέα όπως 

ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 4ο. 

 Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας. 

          Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια τμηματικά, 

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Ηρακλείου, ανάλογα με τις ανάγκες  των, 

μετά από την υπογραφή της σύμβασης. 

          Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ολόκληρες τις 

εκάστοτε παραγγελθείσες ποσότητες πετρελαίου, με δαπάνες και μεταφορικά 

μέσα δικά του, την επομένη της παραγγελίας εργάσιμη ημέρα. Η παραγγελία θα 

γίνεται από τη  αρμόδια Επιτροπή μέχρι τις 15:00 της προηγούμενης 

εργάσιμης ημέρας. Ρητά ορίζεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα λήψης 

δείγματος, κατά την παράδοση, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η 

πληρότητα των  απαιτούμενων προδιαγραφών.   

Άρθρο 5ο. 

 Παραλαβή των προϊόντων. 

          Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κάθε 

σχολείου. 

 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της μελέτης  και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη.  

Άρθρο 6ο. 

 Εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα 

καύσιμα που θα προμηθεύσει, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 

των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι 

στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται.  

Η ΔΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει, ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προμηθευτή. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και τα μηχανήματα λόγω χρήσης ακατάλληλου καυσίμου, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 

βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.  
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Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στη αρμόδια Επιτροπή του Δήμου 

Ηρακλείου, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την 

παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή 

της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης διάρκειας 

ενός (1) έτους, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 

      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο 

Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 

Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του 

ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 

Άρθρο 7ο. 

Πίστωση δαπάνης και Τρόπος πληρωμής. 

    Η μέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των (……51.303,30…) 

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τους πόρους της   

ΔΟΠΑΦΜΑΗ .  

Η ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Καθώς οι 

αναγραφόμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης είναι οι εκτιμώμενες, ως 

μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες για το Ν.Π.Δ.Δ., αυτές οι ποσότητες είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστούν να 

παραδοθούν στο σύνολό τους, οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες και για 

τους 12 μήνες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της 

αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας, η οποία είναι το σύνολο των 

εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, ως και το πέρας των 12 

μηνών, εφόσον οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη 

η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης 

ποσότητας, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό 

από τη Σχολική Επιτροπή.   

Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα 

με τις νόμιμες διαδικασίες, ύστερα από παραλαβή του τιμολογίου από τον 

αρμόδιο Διευθυντή ή Προϊστάμενο του εκάστοτε Παιδικού Σταθμού, 

(υπογραφή παραλαβής του Διευθυντή και στρογγυλή σφραγίδα πάνω στο 

τιμολόγιο).  
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Γ. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία)  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Άρθρο 1ο . 

 Αντικείμενο. 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την 

κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ηρακλείου, για το οικονομικό έτος 2016.  

Άρθρο 2ο . 

 Προϋπολογισμός προμήθειας.  

Η δαπάνη για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» για τις 

ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου», έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 

…158.670,00.. € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το οικονομικό έτος 

2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

Άρθρο 3ο . 

 Κριτήριο κατακύρωσης.   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%), στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο, κατά την ημέρα 

παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προσδιορίζονται κάθε 

φορά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ή τον αρμόδιο φορέα όπως 

ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 4ο. 

 Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας. 

          Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια τμηματικά, 

στις σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου, ανάλογα με τις 

ανάγκες  των σχολικών μονάδων, από την υπογραφή της σύμβασης. 

          Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ολόκληρες τις 

εκάστοτε παραγγελθείσες ποσότητες πετρελαίου, με δαπάνες και μεταφορικά 

μέσα δικά του, την επομένη της παραγγελίας εργάσιμη ημέρα. Η παραγγελία θα 

γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή μέχρι τις 15:00 της προηγούμενης 

εργάσιμης ημέρας. Ρητά ορίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα 

λήψης δείγματος, κατά την παράδοση, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο 

και η πληρότητα των  απαιτούμενων προδιαγραφών.   
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Άρθρο 5ο. 

 Παραλαβή των προϊόντων. 

          Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κάθε 

σχολείου. 

 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της μελέτης  και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη.  

Άρθρο 6ο. 

 Εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα 

καύσιμα που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 

των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι 

στο σύνολό τους άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για 

την οποία προορίζονται.  

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διατηρεί όλα τα 

νόμιμα δικαιώματα τα οποία θα ασκήσει, όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Σε περίπτωση που προκληθεί 

φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα λόγω χρήσης 

ακατάλληλου καυσίμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο 

προϊόν.  

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή Π/θμιας 

Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσματος, 

για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής 

εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού 

ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 

      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο 

Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 

Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του 

ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Άρθρο 7ο. 

Πίστωση δαπάνης και Τρόπος πληρωμής. 
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    Η μέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των 

(……158.670,00…) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τους 

πόρους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.  

Η Σχολική Επιτροπή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Καθώς οι 

αναγραφόμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης είναι οι εκτιμώμενες, ως 

μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες για το Ν.Π.Δ.Δ., αυτές οι ποσότητες είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστούν να 

παραδοθούν στο σύνολό τους, οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες και για 

τους 12 μήνες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της 

αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας, η οποία είναι το σύνολο των 

εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, ως και το πέρας των 12 

μηνών, εφόσον οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη 

η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης 

ποσότητας, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό 

από τη Σχολική Επιτροπή.   

Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα 

με τις νόμιμες διαδικασίες, ύστερα από παραλαβή του τιμολογίου από τον 

αρμόδιο Διευθυντή ή Προϊστάμενο της εκάστοτε σχολικής μονάδας, 

(υπογραφή παραλαβής του Διευθυντή και στρογγυλή σφραγίδα πάνω στο 

τιμολόγιο).  
 Άρθρο 8ο.  

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων. 

     Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής 

τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των 

προϊόντων, έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από 

την αρμόδια Επιτροπή. 

Άρθρο 9ο. 

 Κρατήσεις. 

       Στη συμβατική αξία των προϊόντων, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι 

ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο: 

1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας. 

2. Χαρτόσημο, ποσοστό 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 

3. ΟΓΑ Χαρτοσήμου, ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου 

Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 1%  

Άρθρο 10ο. 
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Εκχώρηση της προμήθειας. 

  Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφ’ όσον ο 

τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά 

την κρίση του Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

 Έναντι της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου,  ο 

ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος μαζί με αυτόν που 

τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή 

του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

     Μαζί με την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 

μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 

οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να 

καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

Άρθρο 11ο. 

Έκπτωση του αναδόχου.  

     Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις 

νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με 

ειδική πρόσκληση του Προέδρου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 

αυτές, ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των 

δέκα ημερών. 

     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την 

αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα ημερών. 

     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή, δεν 

ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, για την εμπρόθεσμη 

εκτέλεση της προμήθειας. 

     Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 

     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

     Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην 

επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την επίδοσή της.  
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     Ο έκπτωτος προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με 

οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, για 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 

Άρθρο 12ο. 

  Επίλυση διαφορών. 

     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 

επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Δ.Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης(Γυμνάσια Λύκεια )  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

 

Άρθρο 1ο . 

 Αντικείμενο. 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την 

κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2016.  

Άρθρο 2ο . 

 Προϋπολογισμός προμήθειας.  

Η δαπάνη για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» για τις 

ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 

(……116.358,00……) € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για το 

οικονομικό έτος 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

Άρθρο 3ο .  

Κριτήριο κατακύρωσης.   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά λίτρο, κατά την ημέρα 

παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προσδιορίζονται κάθε 

φορά από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ή τον αρμόδιο φορέα όπως 

ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 4ο.  

Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας. 
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        Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια τμηματικά 

στις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου, ανάλογα με τις 

ανάγκες  των σχολικών μονάδων, από την υπογραφή της σύμβασης. 

       Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ολόκληρες τις 

εκάστοτε παραγγελθείσες ποσότητες πετρελαίου με δαπάνες και μεταφορικά 

μέσα δικά του, την επομένη της παραγγελίας εργάσιμη ημέρα. Η παραγγελία 

θα γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή μέχρι τις 15:00 της προηγούμενης 

εργάσιμης ημέρας. Ρητά ορίζεται ότι η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το 

δικαίωμα λήψης δείγματος κατά την παράδοση, ώστε να ελέγχεται τόσο η 

ποιότητα όσο και η πληρότητα των  απαιτούμενων προδιαγραφών.   

Άρθρο 5ο.  

Παραλαβή των προϊόντων. 

        Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κάθε 

σχολείου. 

       Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης  και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη.  

Άρθρο 6ο. 

 Εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα που 

θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 

κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται.  

    Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διατηρεί όλα τα 

νόμιμα δικαιώματα τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Σε περίπτωση που προκληθεί 

φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα λόγω χρήσης 

ακατάλληλου καυσίμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο 

προϊόν.  

    Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, μετά 

την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας 

Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσματος, 
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για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής 

εκτέλεσης διάρκειας ενός (1) έτους για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού 

ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. 

      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο 

Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 

Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του 

ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Άρθρο 7ο.  

Πίστωση δαπάνης και Τρόπος πληρωμής. 

       Η μέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των (…116.358,00..) € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τους πόρους της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.  

    Η Σχολική Επιτροπή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ποσοτήτων που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Καθώς οι 

αναγραφόμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, είναι οι εκτιμώμενες ως 

μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες για το Ν.Π.Δ.Δ., αυτές οι ποσότητες είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστούν να 

παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες και για 

τους 12 μήνες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της 

αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας, η οποία είναι το σύνολο των 

εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, ως και το πέρας των 12 

μηνών, εφόσον οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη 

η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης, ως μέγιστης απαραίτητης 

ποσότητας, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό 

από τη Σχολική Επιτροπή.   

     Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με 

τις νόμιμες διαδικασίες , ύστερα από παραλαβή του τιμολογίου από τον 

αρμόδιο Διευθυντή ή Προϊστάμενο της εκάστοτε σχολικής μονάδας 

(υπογραφή παραλαβής του Διευθυντή και στρογγυλή σφραγίδα πάνω στο 

τιμολόγιο)  

 
  Άρθρο 8ο. 

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των προϊόντων. 

     Η δαπάνη μεταφοράς των καυσίμων στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει 

τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των καυσίμων, 

έναντι κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια 

Επιτροπή. 
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Άρθρο 9ο. 

Κρατήσεις. 

      Στη συμβατική αξία των προϊόντων, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι 

ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο: 

4. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας. 

5. Χαρτόσημο, ποσοστό 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 

6. ΟΓΑ Χαρτοσήμου, ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου 

7. Φόρος εισοδήματος, ποσοστό 1%  

Άρθρο 10ο. 

Εκχώρηση της προμήθειας. 

     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφ’ όσον ο 

τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά 

την κρίση του Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

     Έναντι της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου,  ο 

ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος, μαζί με αυτόν που 

τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή 

του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

     Μαζί με την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 

μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 

οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να 

καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

Άρθρο 11ο. 

Έκπτωση του αναδόχου.  

     Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις 

νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με 

ειδική πρόσκληση του προέδρου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 

αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των 

δέκα ημερών. 
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     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την 

αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα ημερών. 

     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν 

τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 

προμήθειας. 

     Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 

     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

     Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην 

επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την επίδοσή της.  

     Ο έκπτωτος προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με 

οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, για 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 

Άρθρο 12ο. 

Επίλυση διαφορών. 

     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 

επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Ε. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΔΗ.Κ.Ε.Η. 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της ανάθεσης  είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 

προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου. Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να έχει τις 

προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου 

του Κράτους (αποφάσεις 467,468/ 2002) και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/11-4-

2001 και 872/4-6-2007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που 
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παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. Η Επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  

Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις 

ανάγκες των Δήμων , των Ιδρυμάτων και των άλλων νομικών τους 

προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με 

την από 12-12-2012 (ΦΕΚ/Α/ 240) την αριθ.3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ.πρωτ 30106/10-10-2013 έγγραφο 

του τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις διάφορες 

εγκαταστάσεις (κτίρια) της ΔΗ.Κ.Ε.Η οπουδήποτε βρίσκονται, εντός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου , ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες, κατόπιν εντολής του φορέα και εντός 24 ωρών από την εντολή. Ο 

ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

να εφοδιάσει με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 

 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή 

διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το Δήμο Ηρακλείου, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 

του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 00-6643 με τίτλο “Προμήθεια 

καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό” του προϋπολογισμού 2016 της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.   

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος\ 

Α) Διακήρυξη  

Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

Γ) Τεχνικές προδιαγραφές 

Δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 

προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την 
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ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση  θα γίνεται περιοδικά, στις διάφορες εγκαταστάσεις (κτίρια) της 

ΔΗ.Κ.Ε.Η οπουδήποτε βρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου 

Ηρακλείου , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν εντολής του 

φορέα και εντός 24 ωρών από την εντολή. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς 

καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή να εφοδιάσει με την 

παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. 
 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. αφού ελεγχθούν από τους αρμόδιους υπάλληλους.  
 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του Πετρελαίου θέρμανσης δεν 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του 

προμηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή 

αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 

33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, 

φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της 

προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

 

                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                        

Ο Συντάκτης 

                                                                                           Ο Δ/ντής   

    

 

                                                                             Αλεξάκης Στυλιανός                                

Παντελής Κρουσταλάκης                             

                                                                        Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                                 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   Προμήθεια: Υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών για           

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ/ΣΗΣ             τις ανάγκες του Δήμου 

Ηρακλείου και 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ                των Ν.Π.Δ.& Ι. του 

Δήμου.                                                                                            
 

  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

α) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των 

Ν.Π.Δ.& Ι. Δ του Δήμου Ηρακλείου, χρονικής περιόδου ενός έτους. 

β) Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων 

Δ/νσεων και Υπηρεσιών όπου αυτές ήθελαν υποδείξει. 

γ)     Συνολικό ποσό για πετρέλαιο  θέρμανσης : 351.718.50 € από το ποσό 

αυτό το ποσό των 65.768.50 € είναι ΦΠΑ 23%, για 

λιπαντικά:76.029,38…€…από το ποσό αυτό το ποσό των 14.216.88 € 

είναι ΦΠΑ 23%, για πετρέλαιο κίνησης: 829.721,97 € από το ποσό 

αυτό το ποσό των 155.151,27 € είναι ΦΠΑ 23% και για βενζίνη: 

71.667,06 € από το ποσό αυτό το ποσό των 13.401,16 €  είναι ΦΠΑ 

23%. 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 α) του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με το Ν.Δ. 1065/80 «περί κυρώσεως του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1416/84, 

το Π.Δ. 410/95  το Π.Δ 370/95 και τον Ν. 3463/2006, αλλά και σύμφωνα 

με τα άρθρα 41.2 , 42.2α. Επίσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 6.961/7-8-

2009 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, της 1ης Γενικής 
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Δ/νσης Εμπορίου, που εξουσιοδοτεί τους ΟΤΑ για την ανάδειξη από τους 

ίδιους, προμηθευτών, για την προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών.  

β) Εγκυκλίων και Προδιαγραφών των Υπουργείων Εσωτερικών και Εμπορίου 

αντίστοιχα με το είδος της προμήθειας.  

γ) Αριθμός εγκυκλίου 3 του Υπ. Εσωτερικών με αριθ. Πρωτ.: 11543/26-3-

2013. 

δ) Τους υπ΄ αριθμό Νόμους 4250-14 ΦΕΚ 74/26-3-2014 ,4281-14 ΦΕΚ 160-

8-8-2014 και 4257-14 ΦΕΚ 93/11-4-2014.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, έγκριση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό  Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και την επιστροφή του φακέλου από τον 

προσυμβατικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από το 6ο κλιμάκιο   του εκλεκτικού 

Συνεδρίου ο προμηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα αρχίσει η παράδοση των 

καυσίμων, η οποία θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων 

Υπηρεσιών, χωρίς καθυστέρηση και από ώρας 07.00 μέχρι 12.30 και για τις 

έκτακτες περιπτώσεις μέχρι τη 18.00, αναιρούμενων των αργιών.( μέσα σε 

δύο 2 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας).  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

α) Κατά την διάρκεια των παραδόσεων-παραλαβών, θα μπορεί να γίνεται 

ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, όποτε η Επιτροπή 

παραλαβής κρίνει αυτό σκόπιμο. Η δειγματοληψία των καυσίμων θα 

διενεργείται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες, που 

περιγράφονται στην 13/85 απόφαση του Ανώτατου ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του κράτους.  

β) Εφόσον διαπιστωθεί με την παραπάνω μέθοδο ότι κάποια από τις 

τμηματικές ποσότητες καυσίμων ή λιπαντικών που παρελήφθησαν, είναι 

νοθευμένη, τότε ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα, όπως 

μονομερώς κηρύξει τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή έκπτωτο, για το 

σύνολο της αξίας της συμβάσεως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.  

γ) Σε περίπτωση εκπτώσεως του προμηθευτή, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης αιτίας ή άλλων νόμιμων 

κυρώσεων, θα καταπίπτει σε βάρος του προμηθευτή και υπέρ του ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το Άρθρο 9 και 10 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων και άρθρο 10 της Διακήρυξης .  
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δ) Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίμων, από 

οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, τότε μετά 

από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή και την κατάπτωση της 

ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α Ν. Υπ. Εσωτ. 

11389/93 (ΦΕΚ-185Β΄- Διορθ. Σφαλμ.  Στο ΦΕΚ. 550 Β). 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

 Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση 

ποσότητας καυσίμων ή λιπαντικών, πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στο 

άρθρο 3 της παρούσης, υποχρεούται από την καθυστέρηση αυτή και μόνο να 

πληρώνει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα, δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο συμβατικό 

ποσό, για κάθε ημέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η ποινική ρήτρα 

παρακρατείτε από το τιμολόγιο πληρωμής του προμηθευτή. 

Εάν από υπαιτιότητα του προμηθευτή η καθυστέρηση υπερβεί τις τρεις (3) 

ημερολογιακές ημέρες, μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων Δημοτικών 

Υπηρεσιών, ο προμηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ολοκλήρου του ποσού της εγγυήσεως 

καταπίπτοντας υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

να προμηθευτεί καύσιμα από άλλον προμηθευτή, τα δε έξοδα της εν λόγω 

προμήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Έκπτωτο Προμηθευτή. 

       Για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής  ή συνολικής  προθεσμίας  

παράδοσης των λιπαντικών,  ορίζεται ποινική ρήτρα (150,00 €) η οποία 

επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά 

από  αιτιολογημένη  έκθεση  της Υπηρεσίας. Παράταση  της προθεσμίας  

παράδοσης δίδεται, με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 

εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27  παρ.2 του  ΕΚΠΟΤΑ.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με 

όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ  6ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

      Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης των καυσίμων θα γίνεται για το 

100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

κάθε τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές,  
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      Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην Αρμόδια Υπηρεσία 

Ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό 

Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (πινάκιο) με τις ισχύουσες τιμές χονδρικής - 

λιανικής, το οποίο εκδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, και 

αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο θα 

εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

     Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, έξοδα Χημικού ελέγχου και νόμιμες 

κρατήσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν 

στην προσφερομένη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν 

είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για 

επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.    

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η προσφορές που θα υποβληθούν ισχύουν για  τέσσερις (4) μήνες  

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 

χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους 

ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη και κατ’ επέκταση η εγγυητική 

συμμετοχής.  

 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

 Οι ποσότητες των προς προμήθεια καυσίμων, δύνανται να μειωθούν  

ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου .  

 

                  

 

                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                        

Ο Συντάκτης 

                                                                                           Ο Δ/ντής   

    

 

                                                                             Αλεξάκης Στυλιανός                                

Παντελής Κρουσταλάκης                             
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                                                                        Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                                 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β               
 
 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                   
 

Ηράκλειο 4/4/2016 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων, και λιπαντικών 

για τις ανάγκες και τον εφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων , όπως επίσης και η 

κάλυψη των αναγκών  για πετρέλαιο θέρμανσης, του Δήμου Ηρακλείου, της  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

και των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Α)Τεχνικές Προδιαγραφές καυσίμων. 

 Τα ζητούμενα, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη  πρέπει να καλύπτονται από τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα ΦΕΚ: 410 τεύχος Β/11-4-2001 και 426 τεύχος 

Β/31-3-2000.  

 Το ζητούμενο πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται 

στην Υπουργική Απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β.  Τα αναφερόμενα τεύχη των 

ΦΕΚ διατίθενται από την υπηρεσία μας προς ενημέρωση των προμηθευτών. 

 

Β)Τεχνικές Προδιαγραφές λιπαντικών 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  

5) Την ανάγκη του Δήμου Ηρακλείου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

 Συντάσσουμε   τις τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν την προμήθεια διαφόρων 

λιπαντικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

 Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπ. αριθμ. 

176/1994 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας, που 

δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών, στον κατάλογο που τηρεί η 

Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα προσφερόμενα λιπαντικά 

 
  

Προμήθεια: Υγρών καυσίμων & λιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και 

των Ν.Π.Δ.&.Ι.Δ του Δήμου. 



                                   Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών                          50 

στις διαδικασίες παραγωγής τους  τα κλάσματα πετρελαίου, που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή λιπαντικών, μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν 

μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. Δηλαδή θα είναι πρωτογενή-συνθετικά, 

επίσης θα  γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα λιπαντικών που προέρχονται από 

αναδιύλιση .Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν - επί ποινή αποκλεισμού - σε 

επίσημο έγγραφο της εταιρείας εμπορίας, όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, στην 

Ελληνική γλώσσα, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο 

ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού 

ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με 

έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος, θα γίνει 

κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν 

συμπληρωθεί το ήμισυ της διάρκειας ζωής, (διανυθέντα Κm ή ώρες), των λιπαντικών που 

δίνουν οι κατασκευαστές. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα 

προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της 

προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.                   

Επίσης οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν τις εγκρίσεις  κατασκευαστών 

αυτοκινήτων, (approval) για τα λιπαντικά τους, το πελατολόγιο τους, τεχνικά φυλλάδια 

προδιαγραφών κ.λ.π. τα οποία θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους 

η μη κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού του 

προμηθευτή από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών θα 

δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου, που αναφέρονται στη μελέτη 

της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει 

κατά την παράδοση των υλικών της προμήθειας, να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε 

φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο. Οι συσκευασίες θα αναφέρουν 

ευκρινώς το καθαρό βάρος του περιεχομένου.         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.Λιπαντικό πετρέλαιο κινητήρων , SAE 10W-40.                                                           Να 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙ: SL/CI-4, ACEA: E7-07/Ε5, εγκρίσεις των 

κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval). VOLVO VDS-3, MAN M3277-1, MERCEDES  

BENZ 228.3.  

Συσκευασία: Δεξαμενή 1.000 λίτρων ή βαρέλι. Ποσότητα: 7.000 λίτρα 

2. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων ημισυνθετικό, SAE 10W-40.                                           Να 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ACEA : Α3/B3, ΑΡΙ: SL/CF,VW 500.00/505.00 

εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval). MERCEDES BENZ 229.1  

Συσκευασία: Δοχείο 4 ή 5 λίτρων.  Ποσότητα: 700 λίτρα 

3. Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2T. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙ TC, JASO FB, ISO L-EGB. 

Συσκευασία: Δοχείο 0,200 λίτρου ή 1 λίτρου. Ποσότητα: 0,00 λίτρα 

4. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) ημισυνθετική TDL SAE 75W 90. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙGL-5, MIL-L-2105 D  

Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 2.000 λίτρα.  

5. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  SAE 85W 140.  

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙ GL-5,ΜΑΝ 342 Ν,MIL-L-2105 D 
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Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 410 Λίτρα. 

6. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) απλή SAE 85W 90.  

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙ GL-4, MIL-L-2105  

Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 615 Λίτρα. 

7. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  SAE 85W 90 LS.  

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙ GL-5,MIL-L-2105 D  

Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 410 Λίτρα. 

8. Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤF ΙΙΙ. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:GM DEXRON III, Allison C4 Συσκευασία: Δοχείο 

18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 400 λίτρα. 

9. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: DIN 51524(part 2) HLP, DENISON HF-2.  

 Συσκευασία: Δεξαμενή 1.000 λίτρων ή βαρέλι.  Ποσότητα: 13.000 λίτρα  

10. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:DIN 51524(part 2) HLP, DENISON HF-2. 

Συσκευασία: Δεξαμενή 1.000 λίτρων ή βαρέλι. Ποσότητα: 2.000 λίτρα  

11. Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για ρουλεμάν τροχών, εδράνων, αξόνων.  

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: NLGI- 2 Συσκευασία:  Δοχείο 18 έως 25 κιλών. 

 Ποσότητα: 100 Κιλά 

12. Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο). 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: BS-6580 1992, AFNOR R15-601 Συσκευασία: 

Δεξαμενή 1.000 λίτρων, η βαρέλι. Ποσότητα: 2.000 Κιλά 

13. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 30W. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 

ΑΡΙ:SG/CF, ACEA: E2-04 εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval). MAN 

270, MERCEDES BENZ 228.0.  

Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 300 λίτρα. 

14. Υγρό φρένων. 

 DOT 4,DOT 3, SAE J1703 

Συσκευασία: δοχείο του 1 έως 5 λίτρων. Ποσότητα: 50 λίτρα.  

15. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 20W-50. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 
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ΑΡΙ: SL/CH-4, ACEA:E7-04, B4-04,A3-04, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων 

(approval). MAN 271, MERCEDES BENZ 228.3.  

Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 410 λίτρα 

16. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 4T, SAE 5W-40. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:ACEA : Α3 ΑΡΙ: SM , JASO MA-2.  

 Συσκευασία: Δοχείο 1 λίτρου Ποσότητα: 150 λίτρα. 

17.  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 40W. 

 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 

ΑΡΙ:SG/CF, ACEA: E2-04 εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval). MAN 

270, MERCEDES BENZ 228.0.  

Συσκευασία: Βαρέλι ή δοχεία 18 έως 25 λίτρων. Ποσότητα: 200 λίτρα. 

18. Γράσο απλό: Δοχεία των 18 ή 25 κιλών ποσότητα :500 κιλά.  

19. AD BLUE διάλυμα ουρίας που κατά την παρασκευή του θα έχουν εφαρμοστεί οι 

προδιαγραφές DIN V 70070 και ΙSO 22241, όπως και οι κανονισμοί του CEFIC 

αναφορικά με την μεταφορά και την αποθήκευση του. Ποσότητα 3.000 λίτρα σε συσκευασία 

δεξαμενών των 1.000 λίτρων .  

20. Σπρέι υγρό καθαρισμού φρένων που απομακρύνει με ψεκασμό γρήγορα και χωρίς να 

αφήνει υπολείμματα λάδια γράσα και ακαθαρσίες, τα ψεκασμένα μέρη θα είναι απόλυτα 

καθαρά και απαλλαγμένα από λιπαρές ουσίες και ακαθαρσίες. Τεμ. 60 χωρητικότητας 500 

ml.   

21. Υγρό καθαρισμού συστήματος injection πετρελαίου, διατηρεί καθαρό το σύστημα 

τροφοδοσίας καθώς και τις βαλβίδες, καταπολεμά την σκουριά, την διάβρωση, αύξηση της 

απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης. Ποσότητα τεμ. 40 χωρητικότητας 250 έως 350 ml.  

22. Υγρό καθαρισμού συστήματος injection βενζίνης, διατηρεί καθαρό το σύστημα 

τροφοδοσίας, το καρμπυρατέρ, τα μπεκ ψεκασμού, μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων, 

καταπολεμά τη σκουριά, αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη κατανάλωση του κινητήρα. 

Ποσότητα τεμ. 30 χωρητικότητας 250 έως 350 ml.   

23. Αντισκωριακό σπρέι, λιπαίνει καθαρίζει συντηρεί τα μεταλλικά μέρη, αντιμπλοκάρει, 

απομακρύνει την υγρασία, προστατεύει από την διάβρωση και συντηρεί  μηχανισμούς, βοηθά 

στο ξεκίνημα υγρούς μηχανισμούς. Ποσότητα 80 τεμ. Χωρητικότητας η κάθε συσκευασία 300 

ml. 

24. Σπρέι  γράσου λευκού λιθίου για ανοικτά γρανάζια, λιπαίνει και συντηρεί αποτελεσματικά 

τα μεταλλικά εξαρτήματα, μειώνοντας την τριβή, δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ προστασίας 

από σκουριά, να έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και πρόσφυση στους μηχανισμούς. Ποσότητα 80 

τεμ. Χωρητικότητας 300 ml.  

25. Σπρέι λιπαντικό, για την αλυσίδα των μοτοποδηλάτων, να έχει τη δυνατότητα 

απομάκρυνσης της υγρασίας δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ προστασίας κατά της σκουριάς, 

να έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και να λιπαίνει αποτελεσματικά την αλυσίδα των 

μοτοποδηλάτων. Ποσότητα τεμ 50 χωρητικότητας 300ml. 
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26. Υδατοδιαλυτό έλαιο κοπής και κατεργασίας μετάλλων, θα έχει την δυνατότητα 

προστασίας των εξαρτημάτων κοπής μετάλλων των εργαλειομηχανών, παρέχοντάς τους την 

μεγίστη διάρκεια «ζωής» τους. Ποσότητα 50 λίτρων.  

                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                

                                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                   

Ο Συντάκτης         

 

 
                                                                                                       Αλεξάκης Στυλιανός                                                          

Κρουσταλάκης Παντελής                                                       

                                                                                Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                                 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β                                   

      

Ο      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                              Προμήθεια: Υγρών καυσίμων για 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                               τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ       των Ν.Π.Δ.& Ι. του Δήμου       .                                                                                            

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Ηράκλειο 21/3/2016 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Βενζίνης Αμόλυβδης για τον Δήμο Ηρακλείου. 

  

1 Βενζίνη 

αμόλυβδη 

 52.969 Lit  58.265,90 € 

                                                                       Σύνολο        58.265,90 € 

                                                                   ΦΠΑ 23%        13.401,16  € 

                                                              ---------------------------------- 

                                                                                          71.667,06 €  

                        Σύνολο βενζίνης αμόλυβδης για ένα έτος 71.667,06 € 

Ενδεικτική τιμή Βενζίνης Αμόλυβδης  1,10 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πετρελαίου Κίνησης για τον Δήμο Ηρακλείου. 

 
1 Πετρέλαιο 

κίνησης 

749.523 Lit 674.570,70 € 

                                                                       Σύνολο       674.570,70 € 

                                                                   ΦΠΑ 23%       155.151,27 € 

                                                              ---------------------------------- 

                                                                                         829.721,97  

                        Σύνολο πετρελαίου κίνησης  για ένα έτος 829.721,97  € 

Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου κίνησης 0,90 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

3.Γενικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πετρελαίου Θέρμανσης 

 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

332.500 Lit                  285.950 € 



                                   Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών                          55 

                                                                       Σύνολο       285.950,00 € 

                                                                   ΦΠΑ 23%         65.768,50  € 

                                                              ----------------------------------  

                        Σύνολο καυσίμων θέρμανσης για ένα έτος 351.718,5 € 

Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 0,86 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πετρελαίου Θέρμανσης Δήμου Ηρακλείου 

 

 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

20.000,00 Lit 17.200,00 € 

                                                           Σύνολο  :         17.200,00 € 

                                                           ΦΠΑ     :            3.956.00 € 

       Σύνολο καυσίμων θέρμανσης για ένα έτος:    21.156,00 € 
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 0,86 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

5.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πετρελαίου Θέρμανσης  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία)     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

150.000,00 Lit 129.000,00 € 

                                                                  Σύνολο  :         129.000,00 € 

                                                           ΦΠΑ     :                  29.670,00 € 

             Σύνολο καυσίμων θέρμανσης για ένα έτος:    158.670,00 € 
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 0,86 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

 

6.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πετρελαίου Θέρμανσης  

ΔΗ.Κ.Ε.Η. 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου». 

 

 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

4.000,00 Lit 3.440,00 € 

 

                                                                   Σύνολο  :       3.440,00 € 

                                                           ΦΠΑ     :                  791,20 € 

                         Σύνολο καυσίμων θέρμανσης για ένα έτος :4.231,20 € 

Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 0,86 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

7.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πετρελαίου Θέρμανσης  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια)     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 

 

1 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

110.000,00 Lit 94.600,00 € 
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                                                                       Σύνολο          94.600,00 € 

                                                                   ΦΠΑ 23%          21.758,00 € 

                                                              ----------------------------------  

                        Σύνολο καυσίμων θέρμανσης για ένα έτος 116.358,00 € 

Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 0,86 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

 

8.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πετρελαίου Θέρμανσης  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 

A/A ΚΕΠΑ Είδος Λίτρα Τιμή/Λίτρο Σύνολο € 

1 Α Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

3.000 0,86 2.580 

2 Β        »                » 3.000 0,86 2.580 

3 Γ       »                » 2.500 0,86 2.150 

4 Δ       »                » 3.000 0,86 2.580 

5 Ε       »                » 1.000 0,86    860 

6 ΣΤ       »                » 2.500 0,86 2.150 

7 Ζ       »                » 3.000 0,86 2.580 

8 Η       »                » 3.000 0,86 2.580 

9 Ι       »                » 2.500 0,86 2.150 

10 Κ       »                » 2.500 0,86 2.150 

11 ΚΒ       »                » 3.000 0,86 2.580 

12ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ       »                » 2.000 0,86 1.720 

13ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ       »                » 3.500 0,86 3.010 

14ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ       »                » 3.500 0,86 3.010 

15 ΑΣΙΤΕΣ       »                » 3.500 0,86 3.010 

16 ΠΑΛΑΙΝΗ       »                » 3.500 0,86 3.010 

17 ΔΑΦΝΕΣ       »                » 3.500 0,86 3.010 
                                        Σύνολο            48.500                     41.710,00 € 

                                                            ΦΠΑ 23%       9.593,30  €  

                                                         Γενικό σύνολο     51.303,30 €            

                                                                  

Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 0,86 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 

 

9.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΤΥΠΟΣ 

ΜΟΝΑΔ

Α  

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

1 

Λιπαντικό πετρελ/τήρων SAE10W-

40 Λίτρα 6.600 2,50 16.500,00 

2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 

10W-40  Λίτρα 700 2,50  1.750,00 

3 Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2T  Λίτρα - - - 
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4 

Λιπαντικό οδοντ. τροχών(βαλβολίνη) 

ημισυνθετική 75W-90  Λίτρα 2.000 3,00 6.000,00 

5 

Λιπαντικό oδοντ. τροχών 

(βαλβολίνη)   85W-140  Λίτρα 410 2,60 1.066,00 

6 

Λιπαντικό oδοντ. τροχών 

(βαλβολίνη)   απλή 85W-90 Λίτρα 615 2,50 1.537,50 

7 

Λιπαντικό oδοντ. τροχών 

(βαλβολίνη)    85W-90 LS Λίτρα 410 3,50 1.435,00 

8 

Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια 

ταχυτήτων ATF G6 Λίτρα 400 3,50 1.400,00 

9 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 

ISO 68 Λίτρα 12.000 1,40 16.800,00 

10 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 

ISO 46 Λίτρα 2.000 1,40 2.800,00 

11 

Γράσο διαρκείας λιθίου για ρουλεμάν 

τροχών, εδράνων, αξόνων Κιλά 100 3,5 350,00 

12 Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο)  Λίτρα 2.000 2,20 4.400,00 

13 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 

30W Λίτρα  300 2,50 750,00 

14 Υγρό φρένων Λίτρα 50 3,50 175,00 

15 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 

20W-50 Λίτρα 410 2,50 1.025,00 

16 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 4Τ SAE 

5W-40 Λίτρα 150 8,00 1.200,00 

17 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων  SAE 

40W Λίτρα 200 2,60 520,00 

18 Γράσο απλό Κιλά 500 2,60 1.300,00 

 19 Ad blue (Διάλυμα Ουρίας)  Λίτρα 1.000 1,10 1.100,00 

20 Καθαριστικό φρένων σπρέι Τεμάχια 60 3,00 180,00 

21 

Υγρό καθαρισμού injection 

πετρελαίου Τεμάχια 40 9,00 360,00 

22 Υγρό καθαρισμού injection βενζίνης Τεμάχια 30 7,80 234,00 

23 Αντισκωριακό σπρέι 300 ml Τεμάχια 80 3,00 240,00 

24 

Σπρέι γράσου για ανοικτά γρανάζια   

400 ml Τεμάχια 80 4,00 320,00 

25 Σπρέι λιπαντικό 400 ml Τεμάχια 50 4,00 200,00 

26 

Υδατοδιαλυτό έλαιο κοπής και 

κατεργασίας μετάλλων Λίτρα 50 3,40 170,00 

    Σύνολο 61.812,50 

    Φ.Π.Α. 23% 14.216,88 
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Γενικό 

Σύνολο 76.029,38 

 

Συνολικό ποσό για λιπαντικά 61.812,50 €  ΦΠΑ 23% 14.216,88 € γεν. Σύνολο 

76.029,38 €. 
Ηράκλειο 21/3/2016 

               ΘΕΩΡΗΘΕΙ                                                 

               Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                    Ο Συντάκτης 

 

       

 

 

       Στυλιανός Αλεξάκης                                         Παντελής Κρουσταλάκης                             

Αρχιτέκτονας Μηχ/κός με β΄β                            Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β                    
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