
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κάρυστος, 6-4-2016 

      ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ     αρ. πρωτ.: 3094 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό». 

 

Ο δήμαρχος Καρύστου 

λαμβάνοντας υπόψη : 

α) Την 59/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρύστου  

β) Την 58/16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου 

γ) Τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου και  

δ) Την 4/16 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Καρύστου 

 διακηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό,  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών δήμου 

Καρύστου και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2016. Για τα μεν καύσιμα θα 

προσφερθούν ποσοστά έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά τις ημέρες 

παράδοσης στην Κάρυστο, ενώ για τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το 

πολύ ίσες αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ανάδοχος προμηθευτής–χορηγητής, σε 

κάθε ομάδα,  θα αναδειχτεί, εκείνος που διαμορφώνει την χαμηλότερη προσφορά επί του 

αντίστοιχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.  

 Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές, προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης 

(για τα καύσιμα) ή υπερβατικές τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού (για τα λιπαντικά) 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα πέντε 

(45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 

Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους πρόσβασης 

στα τεύχη του διαγωνισμού. (αρθ. 32 του ΠΔ 60/07 «Προθεσμία για την παραλαβή των 

αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, άρθ. 38 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ») 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και των συμβατικών τευχών αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες Διατάξεις 

1) της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

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

2) του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3) του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

4) της εγκυκλίου 3 ΥΠ.ΕΣ (11543 από 26-3-2013) «Ανάδειξη προμηθευτών–χορηγητών… 

… ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» 

5) του Π.Δ. 60/2007 

6) του άρ. 48 του ν. 4111/13 (ΦΕΚ Α’ 18) 

7) των Υ.Α. 12179 (ΦΕΚ 1893 Β/14) και 14815 (ΦΕΚ 2207 Β/14) 

8) της Υ.Α Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β)  

9) του ν. 4013/11(ΦΕΚ 14 Α’ /2-2-12) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων…» και 

10) του ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

11) του αρ. 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις …και λοιπές 

ρυθμίσεις» 

12)  του ν. 4281/14 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΡΘΡΟ 2 

Δημοσιότητα, τόπος, χρόνος & τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

2.1 Δημοσιότητα : 

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 6–4–2016 

 Πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του δήμου Καρύστου : www.dimoskarystou.gr και στην 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : www.promitheus.gov.gr 

 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες  

 Δημοσίευση  σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού 

Εύβοιας, εφόσον αυτές, περιλαμβάνονται στην πλέον πρόσφατη Υ.Α. καθορισμού 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. (Αποφ. Υπ. Επικρ 

13289/07.08.2015 (ΦΕΚ 1716/17.08.2015 τεύχος Β’),  Τα έξοδα δημοσίευσης των 

ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

2.2. Τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού : 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Στις 

30/5/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 16:00 μ.μ. 

 

 Μετά την παρέλευση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 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 άρθ. 6 του ν. 

4155/13 και στο αρθ. 6 της ΥΑ Π1-2390/13. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

όπως περιγράφεται στο αρθ. 7 της διακήρυξης 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι :  

1. Τα συμφωνητικά 

2. Η διακήρυξη 

3. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

6. Η τεχνική έκθεση 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Προϋπολογισμός 

1. Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 223.198,80 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, 

δηλαδή σύνολο 274.534,52 ευρώ. 

2. Στο σύνολό της,  η προμήθεια αφορά:  

 Βενζίνη αμόλυβδη, 23.805 λίτρα 

 Πετρέλαιο diesel κίνησης, 174.710 λίτρα 

 Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 54.675 λίτρα 

 Λάδι υδραυλικού, 1.100 λίτρα 

 Υγρό φρένων, 30 λίτρα 

 Υγρό μπαταρίας, 40 λίτρα 

 Γράσο βάσης ασβεστίου, 30 χλγ. 

http://www.dimoskarystou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000001930_N0000026636_S0000116051
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000001930_N0000026636_S0000116051
http://www.promitheus.gov.gr/


 Γράσο βάσης λιθίου, 30  χλγ. 

 Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), 120 λίτρα 

 Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (σασμάν και τιμονιών), 120 λίτρα 

 Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό), 100  λίτρα 

 Πρόσθετο μειώσεως ρύπων, τύπου AdBlue 1.440 λίτρα 

 Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, 350 λίτρα 

 Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40,  770 λίτρα 

 Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50,  770 λίτρα 

 Συνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50,  350 λίτρα 

3. Η δαπάνη της προμήθειας  (και οι προαναφερόμενες ποσότητες που αφορούν δήμο και 

Ν.Π.Δ.Δ) επιμερίζεται σε πέντε (5) ομάδες (δήμος Καρύστου, λιπαντικά, Α’/βάθμια και 

Β’/βάθμια Σχολικές Επιτροπές δήμου Καρύστου και Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου 

«Ι.Θ. & Π. Κότσικας»). Ο επιμερισμός της προμήθειας ανά ομάδα, είναι ο ακόλουθος : 

α) Για τον δήμο Καρύστου (Ομάδα Α), η προμήθεια ανέρχεται συνολικά σε 

212.749,41 € (με Φ.Π.Α.) και αφορά : 

 Βενζίνη αμόλυβδη, 23.805 λίτρα 

 Πετρέλαιο diesel κίνησης, 174.710 λίτρα 

 Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 8.775 λίτρα 

β) Για τα λιπαντικά (Ομάδα Β), η προμήθεια φτάνει τα 27.798,00 € (με Φ.Π.Α.) και 

περιλαμβάνει : 

 Λάδι υδραυλικού, 1.100 λίτρα 

 Υγρό φρένων, 30 λίτρα 

 Υγρό μπαταρίας, 40 λίτρα 

 Γράσο βάσης ασβεστίου, 30 χλγ. 

 Γράσο βάσης λιθίου, 30  χλγ. 

 Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), 120 λίτρα 

 Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων (σασμάν και τιμονιών), 120 λίτρα 

 Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό), 100  λίτρα 

 Πρόσθετο μείωσης ρύπων, τύπου AdBlue,  1.440 λίτρα 

 Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, 350 λίτρα 

 Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40,  770 λίτρα 

 Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50,  770 λίτρα 

 Πολύτυπο λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/50,  350 λίτρα 

g) Για την Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας εκπαίδευσης (Ομάδα Γ), η προμήθεια φτάνει 

τα 14.994,32 € (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει: 

 Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 20.250 λίτρα 

στ) Για την Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας εκπαίδευσης (Ομάδα Δ) η προμήθεια 

ανέρχεται στα  10.995,83 € (με Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει : 

 Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 14.850 λίτρα 

ζ) Για τον Οργανισμό Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 

Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & Π. Κότσικας» (Ομάδα Ε) 

δαπανώνται 7.996,97 € (με Φ.Π.Α.)  και περιλαμβάνεται: 

 Πετρέλαιο diesel θέρμανσης, 10.800 λίτρα 

4. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί : 

i) Για το δήμο Καρύστου από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού εξόδων και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού. Οι  Κ.Α. αυτοί είναι : 00.6641.01, 10.6643.01, 15.6641.01, 15.6641.02, 

20.6641.01, 20.6641.02, 20.6641.03, 25.6641.01, 25.6641.02, 25.6641.03, 25.6642.01, 

30.6641.01, 30.6641.02, 30.6642.01, 35.6641.01, 35.6642.01, 40.6641.01, 70.6641.01, 



00.6641.02, 15.6641.03, 20.6641.04, 20.6641.05, 25.6641.04, 25.6642.02, 30.6641.03, 

30.6641.04, 35.6641.02, 40.6641.02 και 70.6641.02  
ii) Για τα Ν.Π.Δ.Δ.  από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους αντίστοιχους  προϋπολογισμούς. 

 Τα Νομικά αυτά Πρόσωπα είναι :  

 Α’-βάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου,  συμμετέχει με ποσό 15.000,00 € 

 Β’-βάθμια  Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου, συμμετέχει με ποσό 11.000,00 € και  

 Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κοινωνικής 

Προστασίας Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου «Ι.Θ. & Π. Κότσικας» συμμετέχει με ποσό 

8.000,00 €. 

 

CPV της προμήθειας: Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5) – Πετρέλαιο κίνησης (09134200-

9) – Βενζίνη αμόλυβδη (09132100-4) – Λιπαντικά (09211000-1)  

Η ανάλυση προϋπολογισμού ανά κωδικό αναφέρεται στο τεύχος Τεχνικής Έκθεσης της 

προμήθειας. Ο συνολικός και οι επιμέρους ομάδες, προϋπολογισμού, αναφέρονται στο τεύχος 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της προμήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Δικαίωμα συμμετοχής, τρόπος & δικαιολογητικά συμμετοχής 

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα  β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. 

Συνεταιρισμοί και δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι Κ/Ξ δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 

τούτο, αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεσή της σύμβασης. 

 2. 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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι Οικονομικοί φορείς, αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

από το σύνδεσμο <Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISΝet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

Οι Οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό ΑΦΜ αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Identification Number)  και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι Οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από την ΓΓΕ αποστέλλοντας : 

 Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

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

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

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία 



να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες, ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο υποψήφιος 

χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον, το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει, σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού, ως πιστοποιημένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά είτε για μία είτε για περισσότερες ή όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού. 

Προσφορά, η οποία θα δίνεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή / και για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας /ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

6.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη <Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά> και  

β) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη <Οικονομική Προσφορά> 

*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

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

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

6.2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου <Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνική προσφορά> 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη <Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά> 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα στον 

προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται : 

6.2.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής : 

Οι προσφέροντες, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

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

σύμφωνα με το άρθ. 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/07, το ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α’ 29-5-13) και το άρθ. 

11 της ΥΑ  Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας το Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» τα οποία και προσκομίζουν 

στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται ακολούθως : 

Α. Οι  Έλληνες πολίτες : 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της 

παρούσας 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 43 του Π.Δ/τος 60/07. 



Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

.pdf,  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή κατάσταση. 

 - Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, την ονομασία του οποίου θα ορίζουν ρητά, με 

το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

υποβολής προσφορών είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό,  τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

− η επιχείρηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

− δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους, από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

− δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

− δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

− η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της γενικά προς το δημόσιο τομέα. 

− δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

− αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών  των παρ. 2 & 3 του αρ. 6 του 

ΠΔΠ 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 

20 του Π.Δ/τος 

− αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση  

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται ψηφιακά 

από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

ζ. Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία 

η. Κατάσταση προσωπικού 

θ. αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, εφόσον συντάσσεται, κατά τις 

τρεις προηγούμενες, του έτους του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί 

του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών 

της  που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους 

του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

 

 



Β. Οι αλλοδαποί : 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της 

παρούσας 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου Α περίπτωση β  

γ. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε όσα αναφέροντα στην παρ. Α περίπτωση γ  

δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου της αρμόδιας αρχής της χώρα εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, ορίζοντας ρητά την ονομασία του, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 

 ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής προσφορών 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν/1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονται στην 

παρ. Α περίπτωση στ. 

 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της 

παρούσας 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων Α και Β που θα αφορά : τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., 

Ε.Ε, Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού 

προσώπου. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

των ανωτέρων νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) 

δ. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης του αρ. 99 του ν. 3588/07 (ΦΕΚ Α’ 153) 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, την ονομασία του οποίου θα ορίζουν ρητά, με 

το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένα μέχρι 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

υποβολής προσφορών είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν/1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονται στην 

παρ. Α περίπτωση στ. 

ζ. αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, εφόσον συντάσσεται, κατά τις 

τρεις προηγούμενες, του έτους του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί 



του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών 

της  που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους 

του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

 

Δ. Οι συνεταιρισμοί : 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο αρ. 12 της 

παρούσας 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου, δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. Α, περίπτωση β 

γ. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ, ε της παρ. Α εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 

συνεταιρισμούς. 

δ. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ, ε της παρ. Β εφόσον πρόκειται γι αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς αντίστοιχα και . 

ε. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται,  όσα προαναφέρονται στην 

παρ. Α περίπτωση στ. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

συμμετέχει στην ένωση 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού 

είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 

που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.  Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να 

προσκομισθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

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

Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

δ. εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για 

τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 

μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, στην  οποία θα βεβαιώνεται  το γνήσιο της 

υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

Επίσης προσκομίζονται : 

ΣΤ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθ. 6, παρ. 1, περ. γ του ΠΔ/τος 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.. 

 



Ζ Δήλωση καταγωγής τελικού προϊόντος 

Οι προσφέροντες, υποβάλλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή 

υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν 

(αρ. 18, παρ. 1 του ΠΔ 118/07) 

Η. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση ΦΕΚ, ή επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο 

Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Για αλλοδαπούς προμηθευτές αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

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

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται από αυτόν, ηλεκτρονικά σε μορφή 

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

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με 

διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

<Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προφορά> που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά κι απαιτούνται να προσκομιστούν στην αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω 

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

συνταχθεί, από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από το Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

6.2.1.2 Τεχνική προσφορά 
 Στον υποφάκελο <Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>, υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

 Α. Η Τεχνική προφορά συντάσσεται, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια το Σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

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

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο συνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 



και συμπληρωμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών προδιαγραφών όπως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 

  

Β. Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών  

Με την προσφορά των διαγωνιζομένων πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά (εκτός από το 

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης) τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

υπ’ αριθ. 176/94 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6-6-94) και είναι 

πρωτογενή – συνθετικά 

2. Έγκριση κυκλοφορίας των προσφερόμενων λιπαντικών από το Γ.Χ.Κ.,  

(καταχώρηση στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ.) 

3. Έγγραφα παραγωγού με τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων λιπαντικών καθώς και τη διάρκεια ζωής των  (σε διανυθέντα Km ή 

ώρες λειτουργίας). Επίσης, τεχνικά φυλλάδια παραγωγού ή πιστοποιητικά ή 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο και αποδεικνύει τη 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο εγγύησης των προσφερόμενων ειδών (κατ΄ 

ελάχιστον ως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αρ. 7) καθώς και για τους 

χρόνους παράδοσης  (ομοίως Συγγραφή Υποχρεώσεων αρ.7) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι προδιαγραφές των υγρών καυσίμων κίνησης και του 

πετρελαίου θέρμανσης είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα 

αρμόδια όργανα του κράτους 

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών 

στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο, εφόσον κριθεί 

αυτό αναγκαίο από το δήμο. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και 

παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας. 

 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα, 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf  και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση, από αυτόν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

<Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά> που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας  είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον Οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

6.2.2. Περιεχόμενα υποφακέλου <Οικονομική Προσφορά> 

 Στον υποφάκελο με την ένδειξη <Οικονομική Προσφορά> περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο <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 στο παραγόμενο,  ψηφιακά υπογεγραμμένο, ηλεκτρονικό αρχείο πρέπει να 

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

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή 

word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής 

προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Εντύπων Προσφοράς 1-5 που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της παρούσης. 

Στην Οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω : 

− Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

− Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 

νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

− Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 

χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 

σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο. 

− Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά είτε για μία είτε για περισσότερες ή όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού. 

− Προσφορά, η οποία θα δίνεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή / και για 

μέρος των προκηρυχθεισών ποσοτήτων ομάδας / ομάδων, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

− Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

− Προσφορές που θέτουν όρο, αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

− Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 

πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 

εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 

επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 

μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 

− Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.  

 Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 

εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας κατασκευής τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την 

πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει, πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω 

τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της 

οικονομικής προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. 

τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

− Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

− Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της διακήρυξης, συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 



− Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτοντα ως απαράδεκτες. 

− Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισμού. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις, μόνο όταν, αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα, 

σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει, χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 3-6-2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων 

της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων <Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>. 

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των <Οικονομικών προσφορών> αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 

ώρα, που θα γνωστοποιηθούν σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων <Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων <Οικονομική Προσφορά>, οι προσφέροντες των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων της, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημόσιων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προφορών. 



 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα 

οποία υποβάλει για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – Οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινήσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες 

– Οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

9.1 Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 

και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή,  ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 

επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός, δεν υποβάλλει και προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται 

στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας 

από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίσει , σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

9.2 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει, ψευδή ή ανακριβή, υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 ή / και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07, καταπίπτει υπέρ 

του Δημοσίου, η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα καθοριζόμενα, ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

9.3 Εάν δεν υποβληθούν προσφορές για κάποια ομάδα του διαγωνισμού  ή οι υποβληθείσες 

προσφορές είναι ακατάλληλες ή απαράδεκτες, με απόφασή του το αρμόδιο όργανο                 

(Δημοτικό Συμβούλιο), προβαίνει στις διαδικασίες της απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς 

να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του, μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με τους εκάστοτε φορείς υλοποίησης της προμήθειας, 

δηλαδή το δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς πέντε επί τοις εκατό (5%) 

του ποσού της συμβάσεως, εκτός ΦΠΑ, ενώ του επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής. 

Αν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκομίσει την εγγυητική 

καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να συντρέχει λόγος 

ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει 

νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. 



 Η σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλομένους, και έχει ισχύ για 

έναν (1) χρόνο με την υπογραφή της, ή μέχρι ανάλωσης των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, χωρίς να υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών και περαιτέρω 

οικονομική επιβάρυνση του δήμου όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  
 

ΆΡΘΡΟ 11 

Ενστάσεις – προσφυγές  

11.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 

Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 

όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι 

ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 

που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται 

στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ΄αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε 

απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά 

το αντίστοιχο στάδιο.  

Η ένσταση υποβάλλεται, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 

ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει την 

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται 

τελικά. 

11.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

11.3. Οι ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου κοινοποιούνται υποχρεωτικά από 

τον ενιστάμενο, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Για την άσκηση προσφυγής κατά των 

αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 227 & 238 

του Ν. 3852/10. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

3886/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11.4 Σε περίπτωση που η  ένσταση δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο Οικονομικός φορέας την 

υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής 

λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης τη ένστασης είναι η ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της 

ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης όπως έχει προσκομιστεί 

από τον Οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η 

ημερομηνία αποστολής. 



11.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων /προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω  των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων / προσφυγών. 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και 

υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων 

/ προσφυγών. 

 Οι χρήστες–Οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψή της 

προσφυγής ένστασης  τους. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Εγγυήσεις 

12.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα 

κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

που κυρώθηκε με το ν. 2513/97 και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

12.2  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κλπ 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό, 

αριθμητικώς και ολογράφως, σε ευρώ που θα καλύπτει το δύο της εκατό (2%) της 

προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για 

κάποιες εξ αυτών, (ν. 4281/14, αρ. 157, παρ 1α) ως εξής : 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ,  ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 4.463,98 € 

ΟΜΑΔΑ Α,   ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 3.459,34 € 

ΟΜΑΔΑ Β,   ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    452,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ,   ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    243,81 € 

ΟΜΑΔΑ Δ,   ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    178,79 € 

ΟΜΑΔΑ Ε,   ποσό εγγυητικής συμμετοχής :    130,03 € 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερες 

της μίας, ομάδες, τα ποσά αθροίζονται κατά περίπτωση. 

12.3  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί 30 ημέρες μετά, τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η διακήρυξη 

(δηλαδή 210 ημέρες). 

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

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής 

αξίας των ειδών της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ (ν. 4281/14, αρ. 157, παρ.1β). Επισημαίνεται ότι 

ο χρόνος ισχύος, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης και 

της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 

ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στο Πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης. 

12.5   Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής 

προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 

12.6    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρ. 157 του ν. 4281/14 και στην παρ. 

1.2.3 του αρ. 11 της ΥΑ  Π1/2390/13, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της 

συγγραφής υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
 

ΆΡΘΡΟ 13 

Τόπος & χρόνος παράδοσης 

1. Ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας, σε χρονικό διάστημα δύο ημερών, να εφοδιάσει το δήμο με την παραγγελθείσα 

ποσότητα καυσίμων ή λιπαντικών. Η παράδοση των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται περιοδικά, 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου. Υπέρβαση 

του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο 

χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζεται στη σύμβαση. 

2. Εξαιτίας της αδυναμίας του δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες καυσίμων (καθώς δεν 

υπάρχει δημοτικό πρατήριο) και προκειμένου ο χρόνος και η απόσταση ανεφοδιασμού των 

οχημάτων του να μην βαρύνουν υπέρμετρα την λειτουργία τους,  ορίζεται, ότι η τμηματική 

παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται είτε από αντλία στην έδρα του δήμου 

(Κάρυστος), είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δώδεκα (12) χιλιομέτρων 

από τη θέση του αμαξοστάσιου (παλαιά δημοτικά σφαγεία Καρύστου). Το πετρέλαιο 

θέρμανσης, θα παραδίδεται τμηματικά, σε οποιαδήποτε δημοτικό κτίριο ζητηθεί και σε 

ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.  

3. Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των λοιπών φορέων του διαγωνισμού, καθώς και 

την προμήθεια λιπαντικών (ομάδες Β, Γ, Δ & Ε) δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για 

τον ανάδοχο. 

4. Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, στο 

αμαξοστάσιο του δήμου Καρύστου (παλαιά δημοτικά σφαγεία στην Κάρυστο) 

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε 

περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 

παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 

ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Τρόπος πληρωμής 

14.1 Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. 

14.2 Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται,  μετά την εκκαθάριση της 

δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1
ου

 χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εύβοιας, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

14.3 Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα 

αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός 

κυκλοφορίας του οχήματος, ή η υπηρεσία που εφοδιάστηκε. Μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια 

του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου 

ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται, συγκεντρωτικά, τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη 



καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση 

διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν 

ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους. 

14.4. Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξοφλούν τον προμηθευτή το 

συντομότερο δυνατόν, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδουν, μετά από την παραλαβή 

των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα 

δικαιολογητικά 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα, με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 

κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του αρ. 5 

του ν. 2690/99 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο  

(ΥΑΠ/Φ.40/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-4-12) 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Στοιχεία αναθέτουσας Αρχής 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

ΑΦΜ :998041445 ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ (Καρύστου – Κύμης) 

ΤΚ 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του δήμου ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Καυσίμων & Λιπαντικών 2016 

ΤΚ 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ (Δημαρχείο) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο δήμο, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2224350012-13. 

Κατά τα λοιπά και όσοι όροι δεν περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, αναφέρονται στα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

 

Ο δήμαρχος Καρύστου 
 

 

 

         Ραβιόλος Ελευθέριος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 4 / 2016                                                                         

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

                                                                                                   & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ Α – (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης την ημέρα 

παράδοσης στην περιοχή 

Καρύστου 

(αριθμητικώς & 

ολογράφως) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρο 23.805 1,114 %  

2 Πετρέλαιο diesel κίνησης  λίτρο 174.710 0,808 %  

3 
Πετρέλαιο diesel 

θέρμανσης 
λίτρο 8.775 0,602 %  

 

Κάρυστος,   …. –…..–2016 

                            

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 4 / 2016                                                                         

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

                                                                                                   & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Β – (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2 
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ΜΕΡΙΚΗ          

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Λάδι υδραυλικού λίτρο 1.100    

2 Υγρό φρένων λίτρο 30    

3 Υγρό μπαταρίας λίτρο 40    

4 Γράσο βάσης ασβεστίου χλγ. 30    

5 Γράσο βάσης λιθίου χλγ. 30    

6 
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 

(βαλβολίνη) SAE 80W/90 
λίτρο 120 

 
  

7 Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων λίτρο 120    

8 Λιπαντικό μειωτήρων (συνθετικό) λίτρο 100    

9 
Πρόσθετο μειώσεως ρύπων (τύπου 

AdBlue) 
λίτρο 1.440 

 
  

10 
Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων 

πετρελαίου SAE 30 & SAE 40 
λίτρο 350 

 
  

11 
Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων 

πετρελαίου SAE 15W/40 
λίτρο 770 

 
  

12 
Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων 

πετρελαίου SAE 20W/50 
λίτρο 770 

 
  

13 
Συνθετικό λιπαντικό 

βενζινοκινητήρων SAE 15W/50 
λίτρο 350 

 
  

  Άθροισμα  

 Φ.Π.Α. 23%  

 Γενικό Σύνολο  

 

Κάρυστος,   …. –….–2016 

                            

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 4 / 2016                                                                         

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

                                                                                                   & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ Γ – (Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου)              

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης την ημέρα 

παράδοσης στην περιοχή 

Καρύστου 

(αριθμητικώς & 

ολογράφως) 

1 
Πετρέλαιο diesel 

θέρμανσης 
λίτρο 20.250 0,602 %  

 

Κάρυστος,   …. –…..–2016 

                            

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 4 / 2016                                                                         

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

                                                                                                   & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ – (Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου)              

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης την ημέρα 

παράδοσης στην περιοχή 

Καρύστου 

(αριθμητικώς & ολογράφως) 

1 
Πετρέλαιο diesel 

θέρμανσης 
λίτρο 14.850 0,602 %  

 

 

Κάρυστος,   …. –….–2016 

                            

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           αρ. μελ.: 4 / 2016                                                                         

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

                                                                                                   & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε – (Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης δήμου Καρύστου           

«Ι.Θ. & Π. Κότσικας»)  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ % 

στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης την ημέρα 

παράδοσης στην περιοχή 

Καρύστου 

(αριθμητικώς & ολογράφως) 

1 
Πετρέλαιο diesel 

θέρμανσης 
λίτρο 10.800 0,602 %  

 

Κάρυστος,   …. –….–2016 

                            

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 
Ονομασία Τράπεζας ... 
Κατάστημα ...  
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)          Ημερομηνία έκδοσης ...  
        ΕΥΡΩ ...  
 
Προς:   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  
διζήσεως μέχρι του        ποσού        των        ΕΥΡΩ        …………………        (και 
ολογράφως) …………………………………………………  υπέρ της Εταιρείας 
………………………….………………………………………,    
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ …………………... (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 
προμηθευτών),  δια  την συμμετοχή  της εις τον διενεργούμενο  διαγωνισμό της 30-5-2016 
για την      προμήθεια  καυσίμων – λιπαντικών δήμου Καρύστου           σύμφωνα          με         
την         υπ’         αριθ. ……….. από …-4-2016 Διακήρυξη σας.  
Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.   
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31-12-2016 1 
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  ένα  (1)  μήνα  
του  χρόνου  ισχύος  της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.  



Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………  
Κατάστημα …………………………  
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)          Ημερομηνία έκδοσης ……………  
        ΕΥΡΩ …………………………….  
 
Προς:   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας 
…………………………………………………,       οδός…………………..…………….,       
αριθμός ……………,   ΤΚ…………………...   (ή   σε   περίπτωση   Ένωσης   υπέρ   των   
εταιριών   (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της  ένωσης  προμηθευτών),  για  την  καλή  εκτέλεση  από  αυτή  των  όρων  
της  με  αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε με το δήμο Καρύστου, για την 
προμήθεια (καυσίμων / λιπαντικών) με κωδικούς ……………………………. (αριθμός 
διακήρυξης ….……/2016) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίο ποσόν καλύπτει 
το  5%  της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας  ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.   
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Προκαταβολής 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………  
Κατάστημα …………………………  
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)          Ημερομηνία έκδοσης ……………  
        ΕΥΡΩ …………………………….  
 
Προς:   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας 
…………………………………………………,       οδός…………………..…………….,       
αριθμός ……………,   ΤΚ…………………...   (ή   σε   περίπτωση   Ένωσης   υπέρ   των   
εταιριών   (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την λήψη προκαταβολής ίσης με το ………% 
της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ  ……………  ΕΥΡΩ της με αριθμό  …………….  
σύμβασης,  που υπέγραψε με το δήμο Καρύστου, η εν λόγω εταιρεία (ή Ένωση εταιρειών) 
για την προμήθεια (καυσίμων / λιπαντικών) με κωδικούς …………………………….   (αριθμός   
διακήρυξης   ……..…/2016)   προς   κάλυψη   αναγκών   του ΥΠΕΠΘ, πλέον τόκων κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων του ΠΔ 118/2007.   
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.    
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  
Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         αρ. μελ.: 4 / 2016                                                               

       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

                                                                                           & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Τεχνικό Ερωτηματολόγιο   

 (συνοδεύει συμπληρωμένο την Τεχνική Προσφορά για τα προσφερόμενα είδη) 

 

α/α είδος προδιαγραφές Τεχνική προσφορά προμηθευτή 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης Πληροί                 ΥΑ 467/2002/2003  

2 Βενζίνη αμόλυβδη 

Πληροί 

ΥΑ 467/2002/2003 ΥΑ 351/03             

ΥΑ 501/2004/2007 

 

3 Πετρέλαιο κίνησης 
Πληροί 

ΥΑ 467/2002/2003 ΥΑ 351/03 
 

4 
Λάδι υδραυλικού    

ISO 32, 46 και 68 

καλύπτει DIN 51524 PART II HLP, 
DENISON HF-0 & HF-2,  AFNOR 
NFE 48603, 

 

5 Υγρά φρένων 
Καλύπτει 

DOT-3 & DOT-4, ISO 4925 
 

6 Υγρό μπαταρίας   

7 
Γράσο βάσης 

ασβεστίου 

Καλύπτει 

ASTΜ D - 4950 
 

8 Γράσο βάσης λιθίου 
Καλύπτει 

ASTH D - 4950 
 

9 
Λιπαντικό οδοντωτών 

τροχών SAE 80W/90 

πληροί  
API  GL-5 

 

10 
Λιπαντικό αυτόματων 

κιβωτίων                
καλύπτει  
GM Dexron IID 

 

11 

Λιπαντικό μειωτήρων 

(κλάσης ιξώδους ISO 

VG 220)  

Ικανοποιεί              
DIN 51517 (PART III), Flender 
AG, U.S. Steel 224  

 

12 
Πρόσθετο μειώσεως 

ρύπων, τύπου AdBlue 
Πιστοποιημένο κατά DIN 70070  

13 

Μονότυπο λιπαντικό 

κινητήρων diesel           

SAE 30 & SAE 40 

ποιοτικής στάθμης τουλάχιστον 

κατά API: CF 
 

14 

Πολύτυπο λιπαντικό 

κινητήρων diesel    

SAE 15W-40 

ποιοτικής στάθμης τουλάχιστον 

κατά API: CF/CG,   προτιμητέα 
S.H.P.D. 

 

15 

Πολύτυπο λιπαντικό 

κινητήρων diesel    

SAE 20W-50 

ποιοτικής στάθμης τουλάχιστον 

κατά API: CF/CG,   προτιμητέα 
S.H.P.D. 

 

16 

Συνθετικό λιπαντικό 

κινητήρων βενζίνης   

SAE 15W-50 

ποιοτικής στάθμης τουλάχιστον 

κατά API: SL 
 

 

Κάρυστος,   …. –…..–2016 

                             Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

ΔΗΜΟΣ  Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ  

Αριθ. Πρωτ.:         
(φορέας) : 

               ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (σχέδιο)11.809,60 € 

 

Στην Κάρυστο σήμερα την …………… , ….–….–2016 και στα γραφεία του δήμου 

Καρύστου, μεταξύ πρώτον του  κ. Ραβιόλου Ελευθέριου, δήμαρχου Καρύστου (ή του 

νομίμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ) που ενεργεί κατ’ εντολή για λογαριασμό και ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του δήμου Καρύστου (ή του ΝΠΔΔ) και δεύτερον του κ. 

…………………………….. (νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας …………………….., με 

έδρα :……………., Τ.Κ. ………, ΑΦΜ ……………….., ΔΟΥ ……………), συμφωνήθηκαν και 

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του ως δήμαρχος (ή εκπρόσωπος του 

ΝΠΔΔ) , αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις : 

1. της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

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

2. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 

4. της εγκυκλίου 3 ΥΠ.ΕΣ (11543 από 26-3-2013) «Ανάδειξη προμηθευτών–

χορηγητών… … ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» 

5. του Π.Δ. 60/2007 

6. του άρ. 48 του ν. 4111/13 (ΦΕΚ Α’ 18) 

7. των Υ.Α. 12179 (ΦΕΚ 1893 Β/14) και 14815 (ΦΕΚ 2207 Β/14) 

8. της Υ.Α Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β)  

9. του ν.4013/11(ΦΕΚ 14 Α’ /2-2-12) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων…» και 

10. του ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις»  

11. του ν. 4281/14 

12. της …………../16 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού «Καυσίμων & λιπαντικών» 

δήμου Καρύστου και 

13. την ανακοίνωση κατακύρωσης προμήθειας δήμου Καρύστου «Καυσίμων & 

λιπαντικών 2016» για την ομάδα…… 

Καλεί το δεύτερο των συμβαλλομένων, ……………. , αποκαλούμενο εφεξής 

«Προμηθευτή» και του αναθέτει την προμήθεια (καυσίμων / λιπαντικών)  με τους παρακάτω 

όρους:  

1.  Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει το δήμο Καρύστου (ή το 

ΝΠΔΔ ) :  

είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας 

    

 

τηρώντας τις Προδιαγραφές που  περιγράφονται στην 4/2016 μελέτη, και στην Τεχνική του 

Προσφορά, κατόπιν έγγραφης εντολής. 

2. Η παράδοση (καυσίμων / λιπαντικών) θα γίνεται στο ……………. εντός των 

γεωγραφικών ορίων του δήμου Καρύστου, εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη εντολή της 



υπηρεσίας, εκτός αν αποδεδειγμένα η καθυστέρηση πέραν της παραπάνω προθεσμίας 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων ή υπαιτιότητας του αγοραστή. 

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεων των 

ποσοτήτων των προμηθευομένων ειδών. 

4.  Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής προσκόμισε την υπ’ αριθμ. 

………..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας………., ποσού…………€ και ισχύος 

έως………………. 

5. Κατά την παράδοση των υλικών ο προμηθευτής υποχρεούται , εντός πενθημέρου από 

την ειδοποίηση του δήμου (ΝΠΔΔ) να αντικαταστήσει ολόκληρη την ποσότητα του είδους 

που έχει τυχόν κριθεί ακατάλληλη.  

6. Αν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 

στους προβλεπόμενους -κατά περίπτωση, χρόνους κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία άρ. 

35 ΕΚΠΟΤΑ. 

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις αρ. 36 ΕΚΠΟΤΑ, 

μετά την οριστική παραλαβή υλικών και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

συνοδευόμενου από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

8. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου από την 

παράδοση των υλικών. (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ) 

9. Οι όροι της διακήρυξης, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, 

αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.  

10. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, χωρίς υπέρβαση ποσοτήτων και οικονομική επιβάρυνση του δήμου. 

11. Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 40 ΕΚΠΟΤΑ. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

Οι Συμβαλλόμενοι 

   Για το δήμο Καρύστου 

      (για το ΝΠΔΔ)                                           Για τον προμηθευτή 

  

            

    ……………………                 ………………………. 
            Νόμιμος εκπρόσωπος Ι.Ε.Μ.Α. 
 

 

 
 


