
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Προμήθεια   υγρών καυσίμων λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.& Ι.Δ 

 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων,  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 τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016, Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες 

μονάδες – επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης 

εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 

θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.[Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov.gr του συστήματος 

(διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες 

σώμα της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

 και Β) για τα λιπαντικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , 

τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας. 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της Διακήρυξης, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα 

από 35 ημερών που είναι η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε ανοικτή διαδικασία άνω των 

ορίων από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Τα έγγραφα της 

σύμβασης θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 16 ./01/2018 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος 

υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται 

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

56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 22 ./ 01 /2018 , ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 10:00 από το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παρακάτω (Άρθρο 2.1.3 της παρούσης) και θα απευθύνονται 

στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 

ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν 
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μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία του προς προμήθεια είδους αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, η 

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

1.: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Τηλέφωνο (+30) 2813409185-186-189-403 

Φαξ (+30) 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30) 2813409185-186-189-403, e-mail: 

prom@heraklion.gr. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το  Ελληνικό 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας αγαθών θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε ομάδα χωριστά ή για όλες τις ομάδες, για το 

σύνολο όμως όλων των ειδών της κάθε ομάδας,  οι ομάδες είναι : 

1. Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη. 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης. 

3. Λιπαντικά. 

    Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρης της ομάδας. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

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 
740.00,00 1,10 

 

814.000,00  



2 Βενζίνη Αμόλυβδη 45.000,00 1,30 

 

58.500,00 

   Σύνολο 872.500,00 

   ΦΠΑ 24% 209.400 

Συνολική δαπάνη για καύσιμα κίνησης για ένα έτος με το Φ.Π.Α: 1.081.900,00 € 

 

2. Καύσιμα θέρμανσης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Lit) Ενδεικτική Τιμή (€/Lit) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 333.500,00 1,00 

 

333.500,00 

   Σύνολο 333.500,00 

   ΦΠΑ 24% 80.040,00 

Συνολική δαπάνη για καύσιμα θέρμανσης για ένα έτος με το Φ.Π.Α: 413.540,00 € 

3. Λιπαντικά 

Συνολικό ποσό για λιπαντικά 106.405,00 €  ΦΠΑ 24% 25.537,20 € γεν. Σύνολο 131.942,20 €. 

 

Γενικό Συνολικό ποσό για καύσιμα Κίνησης  θέρμανσης και λιπαντικά: 1.627.382,20 €  

 

Οι παραπάνω ποσότητες αναλύονται ως εξής: 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου θα παραλάβει πετρέλαιο κίνησης 740.000,00 λίτρα ,βενζίνη αμόλυβδη 45.000,00 λίτρα, 

πετρέλαιο θέρμανσης 21.000,00 λίτρα και λιπαντικά συνολικής αξίας 131.942,20 € 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 ) Τα  καύσιμα κίνησης χονδρικής πώλησης  ( βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης παραδοτέα στις δεξαμενές  

για  το Δήμο  Ηρακλείου συνολικού ποσού 1.081.900,00 €.   

 β)  Τα καύσιμα θέρμανσης  ( πετρέλαιο  Θέρμανσης ) για το Δήμο Ηρακλείου – Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου - Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου   Ηρακλείου – 

ΔΟΠΑΦΜΑ Ηρακλείου, Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας  συνολικού ποσού   

413.540,00 €.  

γ) Τα  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου συνολικού ποσού 131.942,20 €..  

 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 2017. Όσον αφορά  την προμήθεια 

καυσίμων  των  Ν.Π.Δ. του Δήμου αυτές περιέχονται  στους επί μέρους προϋπολογισμούς των Ν.Π.  και  

αποφασίστηκαν  με:    

Τις 62/2017 και 74 /17 αποφάσεις  του Δ.Σ.  Σχολικής Επιτροπής πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 

με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  συνολικού ποσού 186.000,00 € .  

Τις 47/2015 και 62 /16 αποφάσεις  του Δ.Σ. Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκε η 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  συνολικού ποσού 136.400,00 €.  

Τη 02/ 17 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης  συνολικού ποσού 52.000,00 € .  



Την  241/ 2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου .  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 

 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Α. 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

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

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• Τις 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 

• τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• την  με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

• του Ν. 4441/2016 (Α' 227) “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων 

στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”, με το άρθρο 22 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 

4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)” (Α' 147) καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Β.  

• Τις 62/2017 και 74 /17 αποφάσεις  του Δ.Σ.  Σχολικής Επιτροπής πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  συνολικού ποσού 186.000,00 € .  

• Τις 47/2015 και 62 /16 αποφάσεις  του Δ.Σ. Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου με την οποία 

εγκρίθηκε η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  συνολικού ποσού 136.400,00 €.  

• Τη 02/ 17 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης  συνολικού ποσού 52.000,00 € .  



• Την  241/ 2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου .  

• Το τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων με το αριθμό πρωτοκόλλου  77517 έγγραφο του   

ενημέρωσε για τις ανάγκες του Δήμου  σε λιπαντικά  

• Την απόφαση668/2017 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 .  

• Την υπ’ αριθ. 1059. / 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  

• οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

• Την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές προδιαγραφές, τη Συγγραφή υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό  

Προϋπολογισμό. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ορίζεται η 16/ 01../2018, ημέρα Τρίτη  

και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 21/01/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 από την αρμόδια 

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16, η οποία έχει ορισθεί με 

την με αριθμό 9/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση τουλάχιστον 35 ημέρες πριν την καταληκτική  

ημερομηνία υποβολής προσφορών  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη,  το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη καταχωρήθηκαν ακόμη και 

στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται:  

• στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

o Στις οικονομικές εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  » και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ » 

o Στις ημερήσιες εφημερίδες « ΠΑΤΡΙΣ » και «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ »  

o Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ » 

 

• αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του Ν. 3861/2010, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

•  θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια 

Η Διακήρυξη και τα και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

στην διεύθυνση(URL): www.heraklion.gr στην διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες. 

Επίσης αντίγραφο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου 

Ηρακλείου. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 



 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψη είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ…………………………..)  

• η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

• ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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 από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 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.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.Όταν οι 

πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.. 

 

 

 

 

 



2.1.5 Εγγυήσεις  

 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

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

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

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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. 

 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα Ένωση υποχρεούται να 

πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι 

το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης χωρίς το ΦΠΑ. 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  ). Γενικά ισχύουν οι διατάξεις 

του 4412/2016.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 



πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2.2.3.2.  

Α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 



περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους .  

Β) όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 

θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας ,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά 

τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)1. 

                                           
1 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία 

της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της 



2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 

χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ακόμα για τους προμηθευτές που θα λάβουν μέρος  στις  ομάδες  προμήθειας  υγρών 

καυσίμων θα πρέπει να διαθέτουν Άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών σύμφωνα με τον νόμο 

3054/2002 . 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα μελέτη , το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει ως  

Α. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας ΕΕΕΣ 

1.-Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής το υ ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες  

αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ ,οι οποίοι 

και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/ 

αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής : 

I. Οι  αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας ΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής 

πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ ,εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους , και 

παράγουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF ,τα οποία και αποθηκεύουν , αρχικά, 

τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  

τους. Σημειώνονται τα εξής: 

¬Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία ΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή». 

¬Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση» 

. Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης 

σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο 

λογισμικό, όπως 

π.χ. CutePDF 

ΙΙ.  

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο 

ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

                                           

προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του 

ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 



¬το περιεχόμενο του αρχείου PDFείτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω 

αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και¬το αρχείο 

XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

υπηρεσίας ΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
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-Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ; 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως 

αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο 

αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) 

ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά  

τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο  

XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή 

αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 

¬Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα 

πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual 

PDF printer ), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF  

αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς 

από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν  

το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε  

διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη , να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν 

σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό . 

To EΕΕΣ  υπογράφεται ηλεκτρονικά . 

Από τα φυσικά πρόσωπα αν πρόκειται για ατομική Επιχείρηση και τον  κατά περίπτωση εκπρόσωπο  του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης  .  

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα ( Δικαιολογητικά Κατακύρωσης )  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. 

γ του ν. 4412/2016 . 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν . 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά : 

1)Τα φυσικά πρόσωπα , 



2.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε). οι διαχειριστές 

τους., 

3.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2.  και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Για την περίπτωση 2.2.3.2.β πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4. 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών2, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 

έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 

τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 3.και 

 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

                                           
2 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
3 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  



B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

Β.3Άδεια 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. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι : 

Α) Την  προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση ,για ορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016, Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες 

μονάδες – επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης 

έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 

θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.[Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov.gr του συστήματος 

(διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες 

σώμα της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

 και Β) για τα λιπαντικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , 

τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας. 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε ομάδα χωριστά ή για όλες τις 

ομάδες, για το σύνολο όμως όλων των ειδών της κάθε ομάδας,  οι ομάδες είναι : 



1. Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη. 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης. 

3. Λιπαντικά. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

Διακήρυξης για σύνολο της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 

1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 

της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της . 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 

της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου 

pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

ορατή ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 



πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας . 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν :  

α) Tο τυποποιημένο έντυπο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα μελέτη , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. , όπως 

προβλέπεται στην παρ. 1-3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, και σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της 

παρούσας διακήρυξης.  και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται επί ποινή απορρίψεως και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και 

περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

  

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

Αναλυτικότερα: 

Στη στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις για τις οποίες 

θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική 

για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα και θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη 

«ΝΑΙ» εάν η αντίστοιχη απαίτηση πληρούται. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).              

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο 

θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές  της 

προμήθειας, που κατά την κρίση του προσφέροντα αναδόχου τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της μελέτης για την εν λόγω προμήθεια. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση 

των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 6, Σελ. 8 

Παράγραφος 2 κλπ.).  

 

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

και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

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

ηλεκτρονικά αρχεία. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

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

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν____________») αποτελεί 

λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

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.  

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών. 

 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως,  ηλεκτρονικά  στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 

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

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

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

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

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

να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Επίσης δεν επιτρέπεται , επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, η αποστολή των οικονομικών στοιχείων της 

προσφοράς στο φυσικό σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου 2.4.2.5 με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα 

οποία έχει υποχρέωση να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Για την τελική τιμή μετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα σύμφωνα με το άρθρο 

2.4.1 της παρούσας. 

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

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

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ 

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε 

απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Οι τιμές για τα προς προμήθεια είδη, θα δοθούν ανά μονάδα. 

Όλες οι τιμές των προσφορών θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν: 

• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

• Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. 

Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για 

παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Από την οικονομική 

προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους 

δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι 

απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά 

είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων 

μετρήσεις. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

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.  . 

  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 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. 

 Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% 

για το πετρέλαιο κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 

συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,05 - (1,050 x 0,12)=1,05 - 0,126 = 0,924 

 Για παράδειγμα: Εάν ο προμηθευτής θέλει να δώσει ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα κίνησης 12%, 

θα πρέπει στην ειδική φόρμα του συστήματος να εισάγει την τιμή 1,10- (1,1 χ 0,12)= 0,97  στη γραμμή για το 

πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) και την τιμή 1,3- (1.3 χ0,12)= 1,14 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 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 

12%, θα πρέπει στην ειδική φόρμα του συστήματος να εισάγει την τιμή 1,00-(1,00χ0,12)= 0,88 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 προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 



Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών  

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 

2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,   

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

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

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο του Δήμου Ηρακλείου 

(Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 

στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 21/12/2017 και ώρα 

10:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

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

λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών ( Εφεξής αποκαλούμενη «Επιτροπή» ) 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου .  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 

εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία .΄Τα παραπάνω στάδια 

επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποστέλλεται μέσω του συστήματος σε όλους 

τους συμμετέχοντες . Κατά της απόφασης αυτής χωρά ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή της. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 



δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 

προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή  προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με 

την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή  

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια τιμή  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης , με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη 

ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα  εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 

ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και 

άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή άρθρο 104του ν. 4412.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ηρακλείου (για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται και μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα,  όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας 

ν.4479 άρθρο 107), η οποίες κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ . Κατά των ανωτέρω 

αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω 

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την 

ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια επιλογής) της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 

τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)ότι πληροί, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  



Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή 

του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η απόφαση κατακύρωσης υπόκειται σε 

έλεγχο νομιμότητας από τον ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την  

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα 

τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες 

από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 

οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 

συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 

προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση 

της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η  αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 

οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 



Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 

παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες 

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

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

εξής : 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

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

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Οι συμβάσεις υπογράφονται για το Δήμο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν 

αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν 

αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει.  



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 

την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Η πληρωμή του συμβατικού 

τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 



5.1.2. TON   Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη  επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των καυσίμων και λιπαντικών  στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα καύσιμα και λιπαντικά   ή 

αντικαταστήσει  αυτά   μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) τα καύσιμα και λιπαντικά   δεν φορτωθούν  ή παραδοθούν  ή αντικατασταθούν  με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν τα καύσιμα και λιπαντικά   δεν φορτωθούν  ή παραδοθούν  ή αντικατασταθούν  μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδομένου μηχανήματος , 

χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των καυσίμων και λιπαντικών , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 

του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

ένωσης. 

 

 

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης των καυσίμων και 

λιπαντικών ), 6.4. (Απόρριψη των καυσίμων και λιπαντικών  – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον Δήμο Ηρακλείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

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

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος , Τόπος - Τρόπος παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών  

 

6.1.1. 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 δαπάνη φόρτωσης  μεταφοράς και ταξινόμησης  των καυσίμων και λιπαντικών   στον τόπο παραλαβής τους, 

βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των καυσίμων και λιπαντικών , έναντι κάθε 

κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των καυσίμων και λιπαντικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση των καυσίμων και λιπαντικών  στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 

οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής των καυσίμων και 

λιπαντικών  

6.2.1. H παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών γίνεται από  την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου που 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τα έγγραφα της σύμβασης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των καυσίμων και 

λιπαντικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των καυσίμων και λιπαντικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.  Το κόστος της 

διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του των καυσίμων και λιπαντικών  με παρατηρήσεις –απόρριψης   των καυσίμων και λιπαντικών ) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 

της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου. Αν η 

παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του 

φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του των καυσίμων και λιπαντικών  και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 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. 

 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. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών των καυσίμων και λιπαντικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των των καυσίμων και 

λιπαντικών , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των καυσίμων και λιπαντικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.3.4. 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. 

 

 

 

 

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 



 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  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 τις διατάξεις 

των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016, Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ 

που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα 

διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και 

Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο 

θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%. Ο διαγωνισμός θα 

πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.[Η.Σ.), μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov.gr του συστήματος (διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα 

αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

 και Β) για τα λιπαντικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , τηρουμένων των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας. 

2. Γενικό Συνολικό ποσό για καύσιμα Κίνησης  θέρμανσης και λιπαντικά: 1.627.382,20 €  

3.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.  

Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 48674. 

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 προκήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 /2016 .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.)» .  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

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

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16-01-2018 και ώρα 15:00.  

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

χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 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.)». 

4. 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.   

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης χωρίς το ΦΠΑ. 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  ). 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 4412/2016.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

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

7.Η Διακήρυξη θα σταλεί  

Α) για δημοσίευση στην εφημερίδα Επίσημων Εκδόσεων  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Β) θα  δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου  www.heraklion.gr .  

8.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά   :  

Στις οικονομικές εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  » και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ » 

, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.  

 Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου  

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου                                                    

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης 

Ταχ. Διεύθυνση:  Ανδρόγεω 2 

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2813409185-186-189 

Fax:2810 229207  Email: prom@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο,  07./12/2017 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 151289         



          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                               Προμήθεια: Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για           
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ/ΣΗΣ        τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ            και 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 και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων, 
μηχανημάτων και 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 61149/24679/12-12-2011 απόφαση 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, προμηθευτών για την προμήθεια πετρελαιοειδών (σύμφωνα με τον ν 4412/2016).  
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 Διαγωνισμό και 
με κριτήριο κατακύρωσης, Α) την προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης χονδρικής  τιμής 
των καυσίμων κίνησης, Β) την προσφερόμενη έκπτωση  επί της μέσης λιανικής τιμής του 
πετρελαίου θέρμανσης 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 ν. 
4412/2016. Οι προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορές χωριστά (ομάδες), για πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνης 1η ομάδα, για πετρέλαιο θέρμανσης 2η ομάδα 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 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 
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.  
  
   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». 
 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 σχετικών άρθρων του ν. 
4412/2016. 

   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 σχετικό άρθρο του ν. 4412/2016 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, Η παραλαβή των καυσίμων πραγματοποιείται από Επιτροπή που  
συγκροτείται κάθε φορά, μετά από κλήρωση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα από τον 
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο ( δύο ημερών από την παραγγελία ), κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 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. 
   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 και για την Κοινωφελή Επιχείρηση 
Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας. 

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 2017.  

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 …60.140,00.. € και 
για την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας το ποσό των 
4.960,00 €. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για το οικονομικό έτος 2017 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, 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 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.  
 
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 (……60.140,00…) € 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).  
 



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 2017.  

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 …186.000,00.. € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για το οικονομικό έτος 2017 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.   

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. 

    Η μέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των (……186.000,00…) € 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 κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
ανάδοχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

    
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 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 4412/2016 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.  

     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 4412/2016. 

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 2017.  

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 (……136.400,00……) € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για το οικονομικό έτος 2017 
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 
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, 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 (…136.400,00..) € 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. 

Άρθρο 9ο. 

Κρατήσεις. 

      Στη συμβατική αξία των προϊόντων, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
ανάδοχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 

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 4412/2016 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.  

     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 4412/2016. 

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 

       Δ/ντής                                                          Ο Συντάκτης    

                          

    Αλεξάκης Στυλιανός                                   Παντελής Κρουσταλάκης                    

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με β΄β    

 



    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                           Προμήθεια: Υγρών καυσίμων και λιπαντικών           
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ/ΣΗΣ    για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ        και   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)  Γενικό Συνολικό ποσό για καύσιμα Κίνησης  θέρμανσης και λιπαντικά: 1.627.382,20 € 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 α) Του ν. 4412/2016 επίσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 6.961/7-8-2009 απόφαση της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, της 1ης Γενικής 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) Τον υπ΄ αριθμό Νόμο 4412/6-8-2016. 
 

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 .  
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 τον ν. 4412/20106. 
 

 
 



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 Ηρακλείου, λόγω ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή 
ο Δήμος Ηρακλείου 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 τα σχετικά άρθρα του ν. 4412/2016.   Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το 
δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με τον ν. 
4412/2016. 
 

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,  
      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 προσφερόμενη 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 
 Οι 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                                    
    Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                  Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β                  
 
 
 
 
 
 



 



      
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 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο DIESEL κίνησης 740.000,00  Lit 

 
814.000,00 € 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 45.000,00 

 
58.500,00 

                                                                                  Σύνολο            872.500,00  €  
                                                                           ΦΠΑ 24%              209.400,00  € 
                                                                             -------------------------------------                                                                            
                      Σύνολο καυσίμων κίνησης για ένα έτος 1.081.900,00 €     
Ενδεικτική τιμή : Πετρέλαιο κίνησης 1,10 €/ Lit ,  Βενζίνη Αμόλυβδη  1,30 €/Lit 
                          Στις Ενδεικτικές τιμές  δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 
  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 333.500.00 Lit0    333.500,00 € 

                                                                                  Σύνολο       333.500,00 € 
                                                                             ΦΠΑ 24%          80.040,00€ 
                                                                          ----------------------------------  
                        Σύνολο καυσίμων θέρμανσης για ένα έτος 413.540.00 € 
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 1,00 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ. 
 
Συνολικό ποσό για καύσιμα Κίνησης και θέρμανσης : 1.495.440.00 €  από 
το ποσό αυτό το ποσό των 289.440.00 € είναι ΦΠΑ 24% .  
                  

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
1.ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο DIESEL κίνησης 740.000,00  Lit 

 
814.000,00 € 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 45.000,00 Lit 

 
58.500,00 € 

                     
2.ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 21.000,00  Lit 

 
21.000,00 € 

 
 
                                              
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Για το Δήμο Ηρακλείου)  



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πετρέλαιο DIESEL κίνησης 740.000,00  Lit 

 
1.009.360,00 € 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 45.000,00 Lit 

 
72.540,00 € 

                                                                               Σύνολο  :           1.081.900,00 € 
                                                                                 
Ενδεικτική τιμή : Πετρέλαιο κίνησης 1,10 €/ Lit ,  Βενζίνη Αμόλυβδη  1,30 €/Lit 
                          Στις Ενδεικτικές τιμές  δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 
 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 21.000,00 Lit 26.040,00 € 

                                                                               Σύνολο  :         26.040,00 € 
                                                            
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 1,00 €/Lit, στην τιμή αυτή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 
Συνολική δαπάνη για τον Δήμο Ηρακλείου 1.107.940,00 €. 
 
Π2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά 

Σχολεία)     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000,00Lit 186.000,00€ 
                                                                                 Σύνολο  :       186.000,00 € 
                                                            
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 1,00 €/Lit, στην τιμή αυτή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 

 
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Γυμνάσια 

– Λύκεια)     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 110.000,00 Lit 136.400,00 € 
                                                                                  Σύνολο  :     136.400,00 € 
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 1,00 €/Lit, στην τιμή αυτή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 
 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Α/Α  ΚΕΠΑ                    Είδος                  Λίτρα      Τιμή σε €    Σύνολο 
1. Α                     Πετρέλαιο Θέρμανσης                3.000           1,00            3.000 
2. Β                          »                 »                     3.000           1,00            3.000 
3. Γ                          »                 »                     2.500           1,00            2.500 
4. Δ                          »                 »                     3.000           1,00            2.500 
5. ΣΤ                        »                 »                     2.500           1,00            2.500 
6. ΣΤ Βρεφικό           »                 »                      1.000           1,00           1.000 
7. Ζ                         »                 »                      3.000           1,00           3.000 
8. Η                         »                 »                      3.000           1,00           3.000 
9. Ι                          »                 »                      2.500           1,00           2.500 
10. Κ                         »                 »                      2.500           1,00           2.500 
11. ΚΒ Μητέρα           »                 »                      3.000           1,00           3.000 
12. ΚΒ Μητέρα παρ.    »                 »                      2.000           1,00           2.000 
13. Αλικαρνασσός       »                 »                      3.500           1,00           3.500 
14. Κυπαρίσσι             »                 »                      3.500           1,00           2.200 
15. Ασίτες                  »                 »                      3.500           1,00            3.500 
16. Παλιανή               »                 »                      3.500           1,00            3.500 
17. Δαφνές                »                 »                      3.200           1,00            3.200 
18. ΙΣΤ                      »                 »                        300           1,00               300  
                                                      ΣΥΝΟΛΟ         48.500      1,00     41.710,00   
                                                          ΦΠΑ 24%                                  10.010,40 
                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                            51.720,00                  
 
    Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 1,00 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 
 



1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 4.000,00 Lit 4.960,00 € με ΦΠΑ 

 
Ενδεικτική τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης 1,00 €/Lit, στην τιμή δεν περιέχεται ο ΦΠΑ 24%. 
 
 

6.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΠΟΣΟΤΗ 

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

 ΤΙΜΗ  

1 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

 SAE15W-40 Λίτρα 5.000 2,00 10.000,00 

2 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων  

SAE 10W-40 Euro 5 Λίτρα 3.000 5,00 15.000,00 

3 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 

 SAE 10W-40 Euro 6  Λίτρα 4.000 6,00 24.000,00 

4 
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 

 ISO 68  Λίτρα 12.000 1,50 18.000,00 

5 
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 

 ISO 46  Λίτρα 8.000 2,00 16.000,00 

6 

Αντιψυκτικό συστημάτων  
ψύξης 

(παραφλού-15) Λίτρα 6.000 2,50 15.000,00 

7 Υγρό φρένων DOT 4 Λίτρα 100 5,00 500,00 

8 Καθαριστικό σπρέι φρένων Τεμάχια 50 3,50 175,00 

9 
Υγρό καθαρισμού injection  

πετρελαίου Λίτρα 20 4,50 90,00 

10 Αντισκωριακό σπρέι 400 ml Τεμάχια 40 3,50 140,00 

11 Ad Bleu Λίτρα 5.000 1,50 7.500,00 

    Σύνολο 106.405,00 

    Φ.Π.Α. 24% 25.537,20 

    Γενικό Σύνολο 131.942,20 

Συνολικό ποσό για λιπαντικά 106.405,00 €  ΦΠΑ 24% 25.537,20 € γεν. Σύνολο 131.942,20 €. 
 
                       ΘΕΩΡΗΘΕΙ                                                 
                        Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                          Ο  Συντάκτης 
 
       
 
 
               Αλεξάκης Στυλιανός                                                Παντελής Κρουσταλάκης                                
        Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                                   Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των οχημάτων, 
μηχανημάτων και θέρμανσης του Δήμου Ηρακλείου : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η 
Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α’ της 12__ /12/2012, ορίζεται ότι: 
«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες: 
Τροφίμων Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, 
Πετρελαιοειδών Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ’ εξής από τους οικείους 
Δήμους.» 
Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 
4412/2016 – Φ.Ε.Κ.147/8-8-2016. 
Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών ( έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για 
την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των 
Νομικών του Προσώπων. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 
α)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 
Πρόκειται για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα και τα 
μηχανήματα του Δήμου. 
β)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ. 
Πρόκειται για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Δήμου, για τα κτήρια των 
Οργανισμών του Δήμου καθώς και τα κτίρια των Σχολείων γενικά, (νηπιαγωγεία  δημοτικά σχολεία, 
γυμνάσια και λύκεια). 
γ)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. 
Πρόκειται για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υγρών που απαιτούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου .Τα προμηθευόμενα είδη θα 
ικανοποιούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που 
ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία. 
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Η τιμή προσφοράς των καυσίμων θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριμένη 
περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Η τιμή 
προσφοράς των λιπαντικών θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του 
προϋπολογισμού. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 
συμβάσεων έως 31-12-2017, με δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων ύστερα από συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών και τα 2018-9 (θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης) και μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή, κατόπιν νέου διαγωνισμού και την 
υπογραφή νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση 
των ποσοτήτων που 
καθορίζονται στη Διακήρυξη, καθώς και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των νομικών προσώπων. 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη 
μια, ή περισσότερες ομάδες ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα υπό προμήθεια 
είδη ταξινομούνται με CPV υπό τους αριθμητικούς κωδικούς ως κάτωθι : 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134200 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρωνντίζελ». 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, CPV 09132100, «Αμόλυβδη βενζίνη». 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, CPV 09135100, «Πετρέλαιο θέρμανσης»). 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, CPV 24951100 «Λιπαντικά». 

 
 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και αποτελείται 
από τρεις ενότητες. 

1η Ενότητα: 
Αφορά τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. 

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.  
 

2η Ενότητα 
Αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. 

 
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. 

3η Ενότητα: 
Αφορά τα λιπαντικά. 

 
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 προσφερόμενων λιπαντικών, στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του 
Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή-συνθετικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται 
δεκτές προσφορές, με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά. 

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν - επί ποινή αποκλεισμού - σε επίσημο έγγραφο της 
εταιρείας 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 προβλέπουν τα σχετικά άρθα του 
ν. 4412/2016.  

 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.  

 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 πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W-40. 
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Λιπαντικό με βάση πρωτογενή ορυκτέλαια με εξαιρετική αντοχή σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
Τα πρόσθετα που περιέχει να το κάνουν ιδανικό για χρήση σε επαγγελματικά οχήματα. Να είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ACEA E7, ΑΡΙ: CL-4/SL, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων 
(approval) ,  MERCEDES BENZ 228.3/229.1. VOLVO VDS-2,3, MAN M3275-1  
Συσκευασία: βαρέλι.  Ποσότητα: 5.000 λίτρα 

2. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10W-40 EURO 5. 

Το λιπαντικό αυτό πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές Euro 4 , Euro 5. Θα είναι υψηλής απόδοσης 
λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, θα αποτρέπει οποιαδήποτε επικάθιση και φθορά στα πιστόνια, στα 
έμβολα τους και στα υπόλοιπα μηχανικά μέρη του κινητήρα. Η ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα του 
σε θείο , φώσφορο και θειικά ιζήματα (προδιαγραφή LOW SAPS) το κάνει ιδανικό για κινητήρες Euro 
5. Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές επίδοσης XMF 

• Βελτιστοποιεί της αποδοτικότητα του συστήματος αδρανοποίησης καυσαερίων ώστε να 
εναρμονίζετε με τα νομοθετημένα όρια εκπομπών Euro 5. 

• Μεγαλύτερα δυνατά διαστήματα αλλαγής λαδιού. 

• Περιέχει βελτιωτικά που αποτρέπουν της συσσώρευση βρωμιάς και εγγυάτε την 
καθαριότητα του κινητήρα μακροπρόθεσμα. 

• Μειώνει δραματικά το ρίσκο της συμπύκνωσης (αποδόμησης των ιδιοτήτων του 
λιπαντικού) ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 

• Να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

ACEA –E4/E7, API CI-4, MB approval 228.5 καιVOLVO VDC-3, MAN 3277 Συσκευασία βαρέλι. 
Ποσότητα: 3.000 λίτρα.                             

3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10W-40 EURO 6. 

Το λιπαντικό αυτό θα πρέπει να πληρεί και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές Euro 6, θα έχει την 
δυνατότητα να  αποτρέπει οποιαδήποτε επικάθιση και φθορά στα πιστόνια, στα έμβολα τους και στα 
υπόλοιπα μηχανικά μέρη του κινητήρα. Η ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα του σε θείο , φώσφορο 
και θειικά ιζήματα (προδιαγραφή LOW SAPS), το κάνει ιδανικό για κινητήρες  Euro 6 κινητήρες. 
Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές επίδοσης XMF 

• Βελτιστοποιεί της αποδοτικότητα του συστήματος αδρανοποίησης καυσαερίων ώστε να 
εναρμονίζετε με τα νομοθετημένα όρια εκπομπών Euro 6. 

• Μεγαλύτερα δυνατά διαστήματα αλλαγής λαδιού. 

• Περιέχει βελτιωτικά που αποτρέπουν της συσσώρευση βρωμιάς και εγγυάτε την 
καθαριότητα του κινητήρα μακροπρόθεσμα. 

• Μειώνει δραματικά το ρίσκο της συμπύκνωσης (αποδόμησης των ιδιοτήτων του 
λιπαντικού) ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 

• Να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

ACEA E6 /Ε7, API CI-4 , MB-Approval 228.51/ 235.27, MAN M 3477, Volvo VDS-3 Scania Low Ash,  
DAF 
Συσκευασία βαρέλι  ποσότητα 4.000 λίτρα 

4. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68. 

Αρίστης ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων, που θα πρέπει να   
παρέχει προστασία από τη διάβρωση, ενώ θα ελαχιστοποιεί την οξείδωση, τον αφρισμό και τη 
φθορά. Θα έχει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
DIN 51524 P II (HLP), AFNOR UF E 48-603 HM, CEIOR RP91  
 
 Συσκευασία: Δεξαμενή 1.000 λίτρων ή βαρέλι.  Ποσότητα: 18.000 λίτρα 
 

5. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46. 

     Υπερισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων που λειτουργεί σε ευρύ θερμοκρασιακό 
φάσμα. Θα μπορεί να εξασφαλίζει εύκολο ξεκίνημα και μέγιστη προστασία από τη φθορά και τη 
διάβρωση. Σχεδιασμένο για χρήση σε κάθε τύπου υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε 
δυσμενείς συνθήκες. Κατάλληλα και για συστήματα που απαιτούν υψηλό δείκτη ιξώδους και αντοχή 
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στη διάτμηση. Καλύπτουν τις σημαντικότερες προδιαγραφές των λιπαντικών της κατηγορίας αυτής, 
όπως: DIN 51524 Part 3 HVLP, Denison HF-0,  Vickers M-2959-S, HVLP VDMA 24318, SIS SS 
155434. 
Συσκευασία: Δεξαμενή 1000 λίτρων ή βαρέλι. Ποσότητα: 2.000 λίτρα  
6. Αντιψυκτικό νερού (παραφλού -15). 

Υψηλής ποιότητας έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό. Πρέπει να περιέχει εξελιγμένο πρόσθετο, το 
οποίο συνδυάζει αντισκωριακή, αντιδιαβρωτική και 
αντιαφριστική προστασία. Το νερό που περιέχουν είναι απιονισμένο <30μS/cm. Διατίθενται σε 
χρώμα. 
ΠροδιαγραφέςBritish Standard BS 6580, ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034, NATO S 759, Afnor R 
15/601,  Mercedes-Benz DBL7700, MAN 324, GM US 6277, VOLVO (Reg. N° 260), BMW N 600 
69.0, OPEL GM QL 130100, Ford ESD M97 B49-A. 
 
   Συσκευασία: Δεξαμενή 1,000 λίτρων, η βαρέλι. Ποσότητα: 6.000 Κιλά. 
7. Υγρό φρένων DOT 4. 

Το υγρό που θα χρησιμοποιηθεί στα συστήματα πέδησης, θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: SAE 
J1703, FMVSS 116DOT 3 & DOT 4, ISO 4925. 

Συσκευασία: δοχείο του 1 έως 5 λίτρων. Ποσότητα: 100 λίτρα.  

8. Καθαριστικό φρένων σπρέι. 

  Το προϊόν αυτό θα έχει την δυνατότητα καθαρισμού λαδιών, γράσων, ακαθαρσιών, λίπους, 
σκόνης κλπ. από εξαρτήματα που πρόκειται να συν- αρμολογηθούν, όπως φρένα, συμπλέκτες, 
κιβώτια, γρανάζια κλπ, θα μπορεί να καθαρίζει γρήγορα σε βάθος, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, θα 
έχει υψηλή διαπερατότητα, πολύ γρήγορη εξάτμιση χωρίς κατάλοιπα, θα απομακρύνει 
αποτελεσματικά δύσκολες επικαθίσεις, δεν θα περιέχει χλωρίνη και ακετόνη. Συσκευασία των 500ml 
Ποσότητα 50 τεμάχια. 
9.Υγρό καθαρισμού injection πετρελαίου. 

Ειδικό προϊόν καθαρισμού ψεκασμού κινητήρων Diesel – Jet Clean. Θα έχει την δυνατότητα να 
μειώνει την εκπομπή ρύπων της αιθάλης. Να καθαρίζει τα μπεκ και όλο το σύστημα τροφοδοσίας 
από τα κατάλοιπα, βελτιώνοντας την έγχυση, την καύση και την απόδοση του κινητήρα. 
Να ενδείκνυται για όλους τους κινητήρες Diesel, ατμοσφαιρικούς και Turbo. Θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και απ’ ευθείας στο ρεζερβουάρ, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 3/4 
γεμάτο. 
Ποσότητα 20 λίτρα. 

10. Αντισκωριακό σπρέι 400 ml. 

Να απωθεί την υγρασία: να προστατεύει τα συστήματα ανάφλεξης και να εξασφαλίζει την καλή 
εκκίνηση του κινητήρα. Να ελευθερώνει τους μπλοκαρισμένους μηχανισμούς: κλειδαριές, βίδες, 
στροφείς, βαλβίδες, κ.α. Να προστατεύει από τη διάβρωση εναποθέτοντας μία προστατευτική ταινία 
στις μεταλλικές επιφάνειες. Να αποτρέπει τη σκουριά, να καθαρίζει από υπολείμματα λίπους και 
πίσσας. 
Ποσότητα 40 τεμάχια. 
11. AD BLEU. 

Βελτιωτικό πετρελαίου για την μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα με την οδηγία Euro 5 ,6 της Ε.Ε και να καλύπτει τις απαιτήσεις του 
AUS 32 Gem, DIN 70070, ISO 22241. 
 Ποσότητα 5.000 λίτρα. 
Ηράκλειο 9/8/2017  

 

     Ο Διευθυντής                                                                 Ο Συντάκτης 
 
 
          
          Αλεξάκης Στυλιανός                                                    Παντελής Κρουσταλάκης                                                  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με α΄β.                                           Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β                                             
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