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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ            
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ            Λευκάδα  8 Φεβρουαρίου 2017 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.:2408 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη 
Ταχ. Κώδικας: 31100, Λευκάδα 
Πληροφορίες:  Α. Αθανίτης - Κ. Γεωργάκη 
Τηλ: 2645360542-2645360610         
Fax: 2645360586  
Email: athanitis@lefkada.gov.gr,  
          info@lefkada.gov.gr 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2017, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 
 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
Ταχυδροµική διεύθυνση Αντ. Τζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη 
Πόλη Λευκάδα 
Ταχυδροµικός Κωδικός 31100 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Κωδικός ΝUTS GR224 
Τηλέφωνο 26453 60610 
Φαξ 26453 60586 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  info@lefkada.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες Aθανίτης Αντώνιος, Γεωργάκη Κων/να, 

Πάντζου Ζωή  
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lefkada.gov.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ΗΜΟΣ  και αποτελεί µη κεντρική κυβερνητική αρχή.   
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr και τη διεύθυνση www.lefkada.gov.gr 
 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορείς χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 
καθώς και οι Σχολικές επιτροπές:  Α/θµια και Β/θµια. 
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους 
οικείους Κ.Α.Εξόδων των προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 εκάστου φορέα, στους οποίους 
έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις. Συγκεκριµένα για το ∆ήµο Λευκάδας θα βαρύνει τους 
Κ.Α.Ε.:10-6643, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6641, 35-6641, 
35-6644, 50-6641, 70-6641.001, 70-6641.002, σύµφωνα µε την αριθµ.2/2017-Α∆Α:78ΙΥΩΛΙ-ΤΨΑ 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. τον προϋπολογισµό για το έτος 2017 
σύµφωνα µε την αριθµ.32/2016 µε Α∆Α:6ΚΘΧΟΕ4Ρ-Θ∆Κ απόφαση του ∆.Σ.,  και για τις Σχολικές 
Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2017 σύµφωνα µε την αριθµ.48/2016-
Α∆Α:707∆ΟΕ9Ω-ΑΙΖ απόφαση της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής και τη µε αριθµ.56/2016 –

Α∆Α:6ΦΩΝΟΕ9Ω-3ΘΟ απόφαση Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη 

των αναγκών του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών µέχρι 
31/12/2017, δηλαδή : 

Α) ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. (∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής 
Ανάπτυξης ∆. Λευκάδας) 

Β) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Γ) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Οι ανωτέρω φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των 

ποσοτήτων της προµήθειας που τους αντιστοιχεί. 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
Υπό προµήθεια είδη: 
Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09134100-8 
Πετρέλαιο Θέρµανσης, CPV 09135100-5 
Βενζίνη Αµόλυβδη, CPV 09132100-4 
Ελαιολιπαντικά, CPV 24951000-5 
 
Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 130.000,00 0,918 € 119.340,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 12.500,00 1,335 € 16.687,500 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 4.500,00 0,742 € 3.339,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 139.366,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 33.447,960 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ Φ.Π.Α. 172.814,460 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 3.000,00 0,918 € 2.754,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 4.500,00 1,335 € 6.007,500 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 2.000,00 0,742 € 1.484,000 € 
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ΣΥΝΟΛΟ Α2  10.245,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 2.458,920 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΜΕ Φ.Π.Α. 12.704,420 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 40.000,00 0,742 € 29.680,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α3  29.680,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 7.123,200 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α3 ΜΕ Φ.Π.Α. 36.803,200 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 30.000,00 0,742 €  22.260,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α4  22.260,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 5.342,400 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α4 ΜΕ Φ.Π.Α. 27.602,400 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α (Α1+Α2+Α3+Α4) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 201.552,000 € 

Φ.Π.Α. 24 % 48.372,480 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α. 249.924,480 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 26.500,00 0,918 € 24.327,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 500,00 1,335 € 667,500 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 3.000,00 0,742 € 2.226,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β1 27.220,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 6.532,920 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ Φ.Π.Α. 33.753,420 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 3.500,00 1,335 € 4.672,500 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β2  4.672,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.121,400 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β2 ΜΕ Φ.Π.Α. 5.793,900 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 10.000,00 0,742 € 7.420,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β3  7.420,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.780,800 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β3 ΜΕ Φ.Π.Α. 9.200,800 € 

 
 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 3.500,00 0,742 € 2.597,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β4  2.597,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 623,280 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β4 ΜΕ Φ.Π.Α. 3.220,280 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β (Β1+Β2+Β3+Β4) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 41.910,000 € 

Φ.Π.Α. 24 % 10.058,400 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α. 51.968,400 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α Γ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 27.000,00 0,918 € 24.786,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 1.000,00 1,335 € 1.335,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 26.121,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 6.269,040 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ Φ.Π.Α. 32.390,040 € 

 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 4.000,00 1,335 € 5.340,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ2  5.340,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.281,600 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ2 ΜΕ Φ.Π.Α. 6.621,600 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 7.000,00 0,742 € 5.194,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ3 5.194,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.246,560 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ3 ΜΕ Φ.Π.Α. 6.440,560 € 

 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 3.500,00 0,742 € 2.597,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ4  2.597,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 623,280 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ4 ΜΕ Φ.Π.Α. 3.220,280 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Γ1+Γ2+Γ3+Γ4) 39.252,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 9.420,480 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α. 48.672,480 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 16.000,00 0,918 € 14.688,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 1.000,00 1,335 € 1.335,000 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 4.400,00 0,742 € 3.264,800 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 19.287,800 € 

Φ.Π.Α 24 % 4.629,072 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 ΜΕ Φ.Π.Α. 23.916,872 € 

 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 1.800,00 0,742 € 1.335,600 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆2  1.335,600 € 

Φ.Π.Α 24 % 320,544 €  

ΣΥΝΟΛΟ ∆2 ΜΕ Φ.Π.Α. 1.656,144 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 8.000,00 0,742 € 5.936,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆3  5.936,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.424,640 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆3 ΜΕ Φ.Π.Α. 7.360,640 € 

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 4.500,00 0,742 € 3.339,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆4  3.339,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 801,360 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆4 ΜΕ Φ.Π.Α. 4.140,360 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (∆1+∆2+∆3+∆4) 29.898,400 € 

Φ.Π.Α 24 % 7.175,616 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α. 37.074,016 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α Ε : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Ε1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 1.000,00 0,915 € 915,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 1.000,00 1,327 € 1.327,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 2.242,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 538,080 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ Φ.Π.Α. 2.780,080 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Ε2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 1.500,00 0,752 € 1.128,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε2  1.128,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 270,720 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε2 ΜΕ Φ.Π.Α. 1.398,720 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Ε1+Ε2) 3.370,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 808,800 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.178,800 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 315.982,400 € 
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Φ.Π.Α 24 % 75.835,776 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 391.818,176 € 

 
ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt) 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 200 6,500 € 1300,000 € 

2 
Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 600 8,000 €  4800,000 € 

3 
Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 600 6,500 € 3900,000 € 

4 
Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 
βενζίνης 

lt 300 6,500 € 1950,000 € 

5 Λάδι υδραυλικό Νο 68 lt 1600 5,000 € 8000,000 € 

6 Λάδι υδραυλικό Νο 46 lt 1600 5,000 € 8000,000 € 

7 
Βιοµηχανική βαλβολίνη ISO VG 
320 

lt 100 5,000 € 500,000 € 

8 Λάδι για αεροσυµπιεστές 220 lt 100 5,000 € 500,000 € 

9 Λάδι ανάµιξης 2Τ (χρωµατισµένο) lt 50 8,000 € 400,000 € 

10 AD BLUE lt 600 1,300 € 780,000 € 

11 Γράσο NLGI 3 kg 80 6,500 € 520,000 € 

12 Γρασσοσπρέϋ τεµ 20 6,500 € 130,000 € 

13 Υγρά φρένων DOT4  lt 40 8,500 € 340,000 € 

14 Αντισκωριακά τεµ 40 6,500 € 260,000 € 

15 Λάδι αλυσίδας Νο 30 lt 50 2,500 € 125,000 € 

16 Λάδι αλυσίδας Νο 10 lt 30 2,500 € 75,000 € 

17 Βαλβολίνη JCB GEAR OIL HP PLUS lt 240 6,000 € 1.440,000 € 

18 Λάδι JCB Special Transmission 
Fluid EP 10 W 

lt 120 7,000 € 840,000 € 

19 Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB 
HYDRAYLIC FLUID HP 15 W 

lt 20 8,000 € 160,000 € 

20 Λάδι Β17508 για CASE lt 1 25,000 € 25,000 € 

21 Αντιβακτηριδιακό πετρελαίου τεµ 10 15,000 € 150,000 € 

22 Απιονισµένο νερό (4 lt ) lt 150 1,200 € 180,000 € 

23 
Αντιψυκτικό – αντιθερµικό 
διάλυµα (προδιαλυµένο) (4 lt ) 

lt 150 8,000 € 1.200,000 € 

24 Στουπί (300 gr) τεµ 100 1,200 € 120,000 € 

25 Σπρέϊ σιλικόνης τεµ. 5 4,000 € 20,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 35.715,000 € 

Φ.Π.Α. 24% 8.571,600 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 44.286,600 € 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 351.697,400 € 
Φ.Π.Α. 24 % 84.407,376 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 436.104,776 € 
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Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε 
µία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε µία ή σε περισσότερες  οµάδες του, σε µία ή 
περισσότερες υπο-οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των ειδών και 
ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας  ή Οµάδας ή υποοµάδας. 

Για τα λιπαντικά θα δίνεται προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων. 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 436.104,776 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 351.697,400 €   ΦΠΑ : 84.407,376 ). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται έως τις 31-12-2017. 
Η σύµβαση για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου 

κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης) θα ανατεθεί µε το κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 Ν. 4257/2014, ΦΕΚ 
93/Α) ή τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά µε την κείµενη νοµοθεσία, για την 
συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την 
ηµέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). 

Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
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: 
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
-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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 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. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»  , 
-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
-του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
-του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 
-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  
- του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 
-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 ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει 
-της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 
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-της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 
-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. 
- Το υπ’ αρίθµ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου) που κυρώθηκε µε 
το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, µεταξύ άλλων, την ανάδειξη προµηθευτών 
καυσίµων. 
-Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 
12. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 
4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α’/07-047-2014). 
-Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
-Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. 
και των Σχολικών Επιτροπών: Α/θµιας και Β/θµιας για το έτος 2017. 
-Την αριθµ.56/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
-Την αριθµ. 48/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
-Την αριθµ.32/2016 απόφαση της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 
-Την αριθµ.240/2016 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Λευκάδας. 
-Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών του 
∆ήµου, των Σχολικών Επιτροπών και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το οικ. έτος 2017. 
-Την αριθµ. 526/2016 (Α∆Α:6ΩΞ2ΩΛΙ-ΞΟΓ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση 
διενέργειας προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 
και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017 µε τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού 
µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 
-Τις µε αριθµ.Α-61,75,88,89,96,97,98,108,112,113,117,139,140/2017 Π.Α.Υ. 
-Τη µε αριθµ.2/2016 (Α∆Α:78ΙΥΩΛΙ-ΤΨΑ) απόφαση Οικ. Επ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικ. έτους 2017. 
-Την υπ’ αριθµ. 20/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 
και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των 
σχολικών επιτροπών για το έτος 2017.    
 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/03/2017 και ώρα 23:59.Η 
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 09/03/2017 και ώρα 12:05 π.µ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήµατος, την 22η Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 
 
1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
08/02/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, µε Συστηµικό Αριθµό : 38597 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ. 
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :  www.lefkada.gov.gr 
 
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει βαρύνει τον/τους 
διαγωνιζόµενο/-ους που ανακηρύσσεται/-ονται ανάδοχος/-οι (ΝΣΚ 204/2010), στην δε Υπηρεσία 
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δαπάνη κατανέµεται 

αναλογικά µε τον προϋπολογισµό του κάθε τµήµατος. 

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. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η  Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  τη 
γενική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό, το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, τα υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών,  

•  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 
• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της . 
•  

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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι ο αναλαµβάνουν µε 
δαπάνη και επιµέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόµενο. 

Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του 
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης. 

  
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
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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.∆. 
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, 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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε ελληνική και σε αγγλική, 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. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, 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 
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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 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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. Απαιτείται να 
περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
 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. Η 
εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκ µέρους των διαγωνιζόµενων ορίζεται σε ένα επί τοις 
εκατό (1%) επί του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς να συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α., ήτοι για το 
σύνολο της προµήθειας σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
- 3.516,97 € (351.697,400  € x 1%).  
Όταν η προσφορά αφορά Κατηγορία ή Οµάδα ή υποοµάδα των προς προµήθεια ειδών, γίνεται 
δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 1% όχι επί του 
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας αλλά επί του µέρους του που αντιστοιχεί 
στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όµως, η 
κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που καλύπτεται από την 
εγγύηση. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής υποβάλει προσφορά για παραπάνω από µία Κατηγορία 
ή Οµάδα ή υποοµάδα του διαγωνισµού, δύναται να υποβάλει µία εγγυητική επιστολή της οποίας το 
ποσό θα αντιστοιχεί στο άθροισµα των ποσών των Κατηγοριών/Οµάδων/υποοµάδων. 
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, ήτοι µέχρι 23-10-2017, 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, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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 , 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
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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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
2.2.3.2. 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. 
∆εν 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.  
2.2.3.3. 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,  
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(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.  
2.2.3.4. 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. 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. 
2.2.3.6. 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. 
2.2.3.7. 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 Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
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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 Επιµελητήριο. 
 

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 
των παραγράφων 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 
Παράρτηµα το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς.  
 

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα 
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)  
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. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
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  
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. 
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. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά 
για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005».και 
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. 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. 
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 οικείο 
Επιµελητήριο. 
Β.3. 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 ∆.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.4. 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 Κριτήριο Ανάθεσης   
 

Η σύµβαση για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου 
κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης) θα ανατεθεί µε το κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 Ν. 4257/2014, ΦΕΚ 
93/Α) ή τον αρµόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά µε την κείµενη νοµοθεσία, για την 
συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την 
ηµέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). 

Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
∆εν 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 ΕΣΗ∆ΗΣ, 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. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
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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 (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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 ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 «∆ικαιολογητικά 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. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, 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].  Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση 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. 
Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα είτε από τον κατασκευαστικό οίκο είτε από τον οικονοµικό φορές εξαιρούνται από 
την υποχρέωση προσκόµισής τους εντός της προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε µορφή αρχείου 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 µη κρυπτογραφηµένη 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).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
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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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 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. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης .  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας : 

Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας 
προτείνεται να χρησιµοποιήσει το αναρτηµένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, 
προκειµένου να εκµεταλλευτούν την  υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παραγάγουν 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 eEEEΣ 
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 δ/σµου, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να προσφεύγει απ’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd) να δηµιουργεί το EΕΕΣ, να συµπληρώσει µε ευθύνη του όλα τα δεδοµένα που 
αφορούν τον διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώσει τις σχετικές 
απαντήσεις και να το εκτυπώσει σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψει ψηφιακά και να το 
υποβάλλει στο σχετικό δ/σµό. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 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 από την αναθέτουσα αρχή, 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 το κριτήριο 
ανάθεσης.  
 
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του προσφέροντα. 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών για τα υγρά καύσιµα από το σύστηµα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα 
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει 
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µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 
τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 
 
Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 
 
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης: = 0,742 
Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,918 
Τιµή αναφοράς Βενζίνης Αµόλυβδης: = 1,335 
 
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 0,918 - 
(0,918x0,12)= 0,808. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του  σε µορφή pdf. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Τιµές: 
Οι τιµές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιµα θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου 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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό 
έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τα ελαιολιπαντικά η τιµή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί µε γνώµονα τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και η κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη 
προσφοράς βάσει τιµής στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού. 
∆ηλαδή µειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιµα 
και τη χαµηλότερη τιµή για τα ελαιολιπαντικά. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές 
προσφοράς θα παραµείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προµήθειας. 
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται 
από την νοµοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
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 αρχή.  
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι 
(6) µηνών 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 παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 
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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 είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) 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.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) 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. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών 
και ώρα 10:00 π.µ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 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 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 το αρµόδιο όργανο 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 ή/και βαθµολόγηση των 
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τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω 
υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία. 
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 στην ειδική πρόσκληση. 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 Αξιολόγησης 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 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 ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές.    
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. 
της παρούσας.  
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
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, δέκα (10) 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 παρούσα διακήρυξη, 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. 
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, 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 
έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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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 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 η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής 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. 
 
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.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013,   
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά . 
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.  
 
 [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία [Συµβάσεις άνω 
των ορίων] 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 
παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 
3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της 
ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου 
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω άρθρο, µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσµία για την 
άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά 
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την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύµφωνα µε τα αναλυτικά 
οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά 
την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016 
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
µετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ν. 4412/2016. 
 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
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 ∆ιαγωνισµού. 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 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στη ∆ιακήρυξη 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. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, 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 της ως άνω εγγύησης 
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.  
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλόµενων µερών µε 
απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Τυχόν τροποποιήσεις δεν 
µεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Ν.4412/2016) . 
4.6 ∆ικαίωµα 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωµής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε εξόφληση του ποσού µετά την παραλαβή 
των υπό προµήθεια υλικών, που θα παραλαµβάνεται τµηµατικά, µε βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, µέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων πληρωµής. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του κάθε φορέα χωριστά. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται 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 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) . Η κράτηση υπάγεται σε 
χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου (ΥΑ 5143/2014 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 1% για τα καύσιµα και 4% για τα ελαιολιπαντικά επί του καθαρού ποσού. 
Στις προµήθειες καυσίµων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την 
αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). ∆εν εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή οι 
προµήθειες των καυσίµων για τα µηχανήµατα έργου καθώς και όλες οι προµήθειες καυσίµων που 
ανατίθενται µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση. 
 
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 της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 
της διακήρυξης. 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
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 το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
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5.3 ∆ιοικητικές 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 υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1.  Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά έως τις 31-12-2017, στα 
αυτοκίνητα και µηχανήµατα και στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων, εντός των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν 
εντολής.  
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του ∆ήµου Λευκάδας ύστερα από 
συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 
εφοδιάσει τους φορείς µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων και ελαιολιπαντικών. 
Ο χρόνος παράδοσης των καυσίµων θέρµανσης στα ∆ηµοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες 
από την αποστολή της εντολής από τους φορείς. Για τα καύσιµα κίνησης ο εφοδιασµός των 
οχηµάτων θα πραγµατοποιείται άµεσα από τα πρατήρια του προµηθευτή µε την επίδειξη της 
έγγραφης εντολής από τους φορείς.  
Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόµενης ποσότητας ορίζεται σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την αποστολή της εντολής από το ∆ήµο Λευκάδας. 
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από πρατήριο 
του αναδόχου και η παράδοση καυσίµων θέρµανσης θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου.  
Ο ∆ήµος Λευκάδας, η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και οι Σχολικές Επιτροπές, δεν υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων και ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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. 
 
6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται 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.Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Τονίζεται ότι η Α.Α. κατά την παράδοση - παραλαβή διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει 
δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούντ αι υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα 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 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 
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(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. 
 
7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
7.1.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

7.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
7.3.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

7.4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

7.5.ΤΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

7.6. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

7.7. ΕΕΕΣ                                                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 
 

                     Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

Έργο 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2017                                   

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ  436.104,776 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2017 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αντικείµενο συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των 
αναγκών του ∆ήµου Λευκάδας, καθώς και των νοµικών του προσώπων µέχρι 31/12/2017, δηλαδή : 

Α) ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. (∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής 
Ανάπτυξης ∆. Λευκάδας) 

Β) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Γ) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Οι ανωτέρω φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων 
της προµήθειας που τους αντιστοιχεί. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 380.156,014 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των ανωτέρω φορέων. 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

• Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

• Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/12), 
που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/τ. Α’), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 
Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους. 

• Των Νόµων-Προεδρικών διαταγµάτων-Υπουργικών αποφάσεων-οδηγιών Ευρωπαϊκής  
Ένωσης & των όσων έχουν εφαρµογή, διέπουν την προµήθεια  καυσίµων των Ο.Τ.Α. και 
ισχύουν έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:  
Α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
Β) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ) Η τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 
∆) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Ε) Η προσφορά του αναδόχου 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : Τρόπος εκτέλεσης προµήθειας 
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό σύµφωνα µε τις 
διατάξεις και τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας. 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή 
περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε µία ή σε περισσότερες οµάδες, µία ή περισσότερες υπο-
οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε 
Τµήµατος ή Οµάδας. 
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Για τα λιπαντικά θα δίνεται προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων. 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : Ανάδοχος-Προµηθευτής 
Προµηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει: 
1. Για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Οι τιµές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά 
καύσιµα θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου 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 και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). 
2.  Για τα λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών. 
Για τα λιπαντικά η τιµή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί µε γνώµονα τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και η κατακύρωση θα γίνει στη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισµού. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει και το ανταποδοτικό τέλος 
που προσδιορίζεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του Ν. 2939/2001 και αφορά τη 
συµµετοχή του προµηθευτή στο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Λιπαντικών (Π.∆. 
82/2004) 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : Σύµβαση 
Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος έκαστος ανακηρυχθείς ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
υπογράψει σχετική σύµβαση µε την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σύµφωνα µε το νόµο, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
ΑΡΘΡΟ 7Ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται 
κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ 1β του άρθρου 72 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : Έκπτωση Αναδόχου 
Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό προµήθεια 
ειδών ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : Ποιότητα υπό προµήθεια είδους 
Εάν τα προς προµήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται 
να αντικαταστήσει αυτά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα 
παραδιδόµενα καύσιµα, τότε εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σύµφωνα µε τα άρθρα 
206 και 207 του ν. 4412/2016.  
ΑΡΘΡΟ 10Ο : Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης καυσίµων θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιµολογίου, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, απαραίτητο για τον έλεγχο και την έκδοση των 
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 
Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια Υπηρεσία (Λογιστήριο) τα τιµολόγια τα 
οποία θα συνοδεύονται από το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης τιµών (πινάκιο) που εκδίδεται από την 
αρµόδια Κρατική Υπηρεσία στο οποίο αναγράφονται οι τιµές των καυσίµων και σύµφωνα µε το 
οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλµα πληρωµής.  
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ∆απάνες-έξοδα 
Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήµατος 
1% για τα καύσιµα και 4% για τα λιπαντικά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και 0,02% υπέρ δηµοσίου. 
Στις προµήθειες καυσίµων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την 
αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). ∆εν εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή οι 
προµήθειες των καυσίµων για τα µηχανήµατα έργου καθώς και όλες οι προµήθειες καυσίµων που 
ανατίθενται µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση. 
ΑΡΘΡΟ 12Ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά 
την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόµενα είδη µε άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές 
της µελέτης µέσα σε οριζόµενη από την επιτροπή προθεσµία, οι αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να 
ακολουθήσουν τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της ∆ιακήρυξης, κατά τον 
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προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτών τρόπο. 
ΑΡΘΡΟ 13Ο : Τόπος παράδοσης προς προµήθεια ειδών 
Συγκεκριµένα : 
Α. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά έως τις 31-12-2017 στις δεξαµενές των 
κτιρίων των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας και των φορέων εντός δύο (2) 
ηµερών από τη ζήτησή του. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε πετρέλαιο 
θέρµανσης τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας. 
Β. Η παράδοση των καυσίµων κίνησης θα γίνεται τµηµατικά στα οχήµατα στις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτή. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα απέχουν περισσότερο από 5 χιλιόµετρα από το 
αµαξοστάσιο του ∆ήµου και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί οχήµατα µε καύσιµα τα Σαββατοκύριακα, τις 
αργίες και σε περιόδους απεργίας. 
Γ. Η µεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση των λοιπών προς προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά 
στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, κατόπιν υπόδειξης από της αρµόδια υπηρεσία, µε ευθύνη και 
δαπάνη του προµηθευτή. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

Έ  ργο 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2017                                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ.  436.104,776 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2017 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα µελέτη ο ∆ήµος Λευκάδας θα προµηθευτεί υγρά καύσιµα (πετρέλαιο κίνησης, 
θέρµανσης & βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικά  που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση 
των οχηµάτων, µηχανηµάτων και του λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, 
καθώς και τη θέρµανση των δηµοτικών κτιρίων, καθώς & όλων γενικά των αναγκών του ∆ήµου και 
των νοµικών του προσώπων : 

Α) ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. (∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής 
Ανάπτυξης ∆. Λευκάδας) 

Β) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Γ) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί : 
α) Για τον υπολογισµό του κόστους των απαιτούµενων ποσοτήτων καυσίµων, λήφθηκαν 

υπόψη οι µέσες τιµές λιανικής πώλησης του εβδοµαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιµών καυσίµων 
της 11ης Νοεµβρίου  2016 για το Ν. Λευκάδας (1,335 €/λίτρο αµόλυβδη βενζίνη, 0,918 €/λίτρο 
πετρέλαιο κίνησης, 0,742 €/λίτρο για το πετρέλαιο θέρµανσης) και για το Ν. Αιτ/νίας (1,327 
€/λίτρο αµόλυβδη βενζίνη, 0,915 €/λίτρο πετρέλαιο κίνησης, 0,752 €/λίτρο για το πετρέλαιο 
θέρµανσης).  

β) Για τον υπολογισµό του κόστους των λιπαντικών βάσει σχετικής έρευνας αγοράς και 
εµπειρίας από προγενέστερη προµήθεια αντίστοιχων ειδών. 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
• Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 
ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

• Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/12), 
που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/τ. Α’), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 
Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους. 

• Των Νόµων-Προεδρικών διαταγµάτων-Υπουργικών αποφάσεων-οδηγιών Ευρωπαϊκής  
Ένωσης & των όσων έχουν εφαρµογή, διέπουν την προµήθεια  καυσίµων των Ο.Τ.Α. και 
ισχύουν έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας αυτής προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 351.697,40 € 
χωρίς Φ.Π.Α. ή 436.104,776 € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ 24 %, το οποίο θα καλυφθεί εξ 
ολοκλήρου από ίδιους πόρους του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων και θα εκτελεστεί µε 
Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε ∆ηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Η παραπάνω προµήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το ∆ήµο Λευκάδας, για τις ανάγκες του 
∆ήµου, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής και της ∆ευτεροβάθµιας 
Σχολικής Επιτροπής, αλλά οι συµβάσεις µε τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που θα 
αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προµήθειας ξεχωριστά. 

Οι προς προµήθεια ποσότητες των καυσίµων θα διαµορφώνονται ανάλογα µε την κίνηση των 
οχηµάτων ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρµανσης), δεν θα είναι σταθερές ανά µήνα και 
δεσµευτικές από µέρος του ∆ήµου ή των νοµικών του προσώπων. 

Η προσφορά του/των αναδόχου/αναδόχων θα ισχύει µέχρι το πέρας της σύµβασης. Οι 
προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές µε τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των 
καυσίµων και τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων και λοιπών προϊόντων προς 
προµήθεια, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται 
όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

Έργο 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2017                                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ.  436.104,776 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2017 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα παρακάτω προϊόντα που περιλαµβάνονται στην 
προµήθεια καυσίµων κίνησης για την λειτουργία των µεταφορικών µέσων και κτιριακών αναγκών 
θέρµανσης του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για χρονικό διάστηµα µέχρι τις 
31/12/2017.  

Τα υπό προµήθεια είδη είναι: 
Α. ΚΑΥΣΙΜΑ  

1. Πετρέλαιο κίνησης 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί 

το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, 
διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα 
προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 291/2003 «Πετρέλαιο 
κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 332/Β/2004).  

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και 
µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών 
ή ιχνηθέτου, δεν πρέπει να παρουσιάζει διαβρωτικές ιδιότητες και να µην αφήνει κατάλοιπα 
άνθρακα στο χώρο καύσης του κινητήρα. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει φυσικές ή χηµικές 
µεταβολές κατά την αποθήκευσή του (ρεζερβουάρ οχήµατος) και πρέπει να περιέχει όσο το 
δυνατό µικρότερη περιεκτικότητα σε τοξικές και ρυπογόνες ουσίες για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τις ΑΧΣ 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), 460/2009 ΦΕΚ 
(67/Β/2010), 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) και την παραπάνω απόφαση. 

 
2. Βενζίνη αµόλυβδη 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί η 

αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη. Βαθµός οκτανίων 
95 (ΜΙΝ). Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε 
χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών 
αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραµµα 
ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται 
όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η 
χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στους κινητήρες.  

Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η 
προσθήκη στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  

Για τον περιορισµό της οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιµοποιούµενης 
αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 
ASTM D 1613/1991. 

Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης θα πρέπει να 
είναι σύµφωνες µε την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 510/2004 «Αµόλυβδη 
βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 872/Β/2007) και τις ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 
1736/Β/2007), 460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010) και 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012).  
 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης 
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Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί 
το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου. 

Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µείγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και 
δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την 
απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου 
του πετρελαίου θερµάνσεως» (ΦΕΚ 1531/Β/2003). 

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και 
µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 

Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται στις 
αποφάσεις ΑΧΣ 467/2002 (ΦΕΚ 1490/Β/2003), 468/2003 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) και 284/2006 
(ΦΕΚ 1736//2007). 

Το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως 
περιγράφεται στην 468/2003 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου «∆ιαδικασίες 
χρωµατισµού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης» (ΦΕΚ 1273/Β/2003), σε ποσοστό 6 
χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο πετρελαίου. 

Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε την 
προαναφερόµενη απόφαση. 

Η ένταση του χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 
 
Τονίζεται ότι ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα 

στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές. 

 
Β. Λιπαντικά 
Τα λιπαντικά είναι απαραίτητα για την λίπανση των κινητήρων των υπηρεσιακών οχηµάτων, 

την λειτουργία των υδραυλικών συστηµάτων ανύψωσης – αποκοµιδής – συµπίεσης 
απορριµµάτων των απορριµµατοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, εκσκαφέων-φορτωτών και των 
συστηµάτων πέδησής τους, των µηχανηµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού, των αντλιών, των 
δίκυκλων, κ.λπ. που ανήκουν στο ∆. Λευκάδας.  

Τα λιπαντικά θα είναι κατάλληλα για τύπους βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων µηχανών,   
εγκεκριµένα από διεθνείς οργανισµούς όπως ΑPI (Αµερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου), ACEA 
(Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων),  θα έχουν την έγκριση από το Γενικό Χηµείο 
του Κράτους και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
υπ’ αριθµ. 176/94 /(ΦΕΚ Α) τεχνικής προδιαγραφής (Π.∆ 334/1994) για τα ορυκτέλαια όπως 
ισχύει και εφόσον εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά µηχανών 
εσωτερικής καύσης»/ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630/Β’/2005) ή της ΚΥΑ 12/1995 «Προδιαγραφές 
βαλβολινών» για τη λίπανση οδοντοτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β’/1995) – ∆ιορθ. 
Σφαλµ. στο ΦΕΚ 570/Β’/29-6-1995. Θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον 
κατάλογο που διατηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Τα 
ελαιολιπαντικά – γράσα οχηµάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 
122/Β’/2001). Η παραγωγός εταιρεία των προσφερόµενων λιπαντικών θα πρέπει να φέρει 
πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) για την παραγωγή των λιπαντικών 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται µαζί µε την προσφορά του διαγωνιζόµενου και θα έχει 
εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.. Επίσης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/986 
άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες 
µε αυτές της µελέτης. 

Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, οµοιογενή µίγµατα και διαυγή και δε θα 
περιέχουν νερό ή άλλες ουσίες και σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές 
µε προϊόντα από αναγεννηµένα λιπαντικά. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα σε σφραγισµένα – από την εταιρεία παραγωγής 
– δοχεία, τα οποία θα έχουν σήµανση µε το όνοµα της εταιρείας παραγωγής, τον κωδικό του 
υλικού, την παρτίδα και την ηµεροµηνία παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα 
πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς εξωτερικά σηµάδια ή παραµορφώσεις του σχήµατος, 
χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται µε εξαιρετική ευκρίνεια 
η ηµεροµηνία παραγωγής του περιεχόµενου προϊόντος. 

Το κάθε προϊόν θα µπορεί να αποθηκευτεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του ένα (1) 
χρόνο µε εξαίρεση το προϊόν AB BLUE/AUS 32, καθώς η µέση διάρκεια (ωφέλιµης) ζωής του AD 
BLUE είναι δώδεκα (12) µήνες σε βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης (~Τ=25Ο C), το οποίο θα 
παραδοθεί τµηµατικά και κάθε παρτίδα προϊόντος πρέπει να έχει ηµεροµηνία παραγωγής το 
µέγιστο έως δύο (2) µήνες πριν την παράδοσή του. 

Ο ∆ήµος και τα νοµικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα στο 
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Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή, ώστε να ελέγχεται τόσο 
η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές των προµηθευόµενων 
υλικών. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά 
δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της µελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι 
κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου SAE 20W/50  

Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε συνθήκες 
λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπερυψηλής απόδοσης 
πετρελαιοκινητήρων µε ή χωρίς τούρµπο που λειτουργούν κάτω από µεγάλες πιέσεις σε 
φορτηγά, λεωφορεία, χωµατουργικά κ.α. Προσφέρει αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς 
σε ευρύ φάσµα συνθηκών και σε µεγάλα διαστήµατα αλλαγής.  
Προδιαγραφές: ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SL, MB 228.3, MAN 3275 
 

2. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου SAE 10W/40  
Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης, παρασκευασµένο από πρωτογενή 
υλικά και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για τη λίπανση και λειτουργία όλων των σύγχρονων 
πετρελαιοκινητήρων, µε λίγη περιεκτικότητα σε θεϊκή τέφρα, φωσφορο και θείο (low saps). 
Η τεχνολογία κατασκευής του θα εξασφαλίζει ελάχιστη τριβή στα κινητά µέρη του 
πετρελαιοκινητήρα ακόµα και κάτω από σκληρές συνθήκες λειτουργείας του, θα διατηρεί το 
κινητήρα καθαρό , ακόµη και αν χρησιµοποιηθεί χαµηλής ποιότητας πετρέλαιο και θα 
επιτρέπει µεγάλα διαστήµατα αλλαγής του.   
Προδιαγραφές : ACEA E7/E6/E4, API CF, MB 228.51/228.5, MAN 3477 
 

3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τύπου SAE 15W/40  
Εξαιρετικής απόδοσης και ποιότητας, συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό για συνθήκες 
λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, το οποίο παρέχει αυξηµένη προστασία του κινητήρα, 
οικονοµία καυσίµου, µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, κατάλληλο για µεγάλη ποικιλία 
πετρελαιοκινητήρων επαγγελµατικών οχηµάτων µε εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης.   
Προδιαγραφές: : ACEA E7/E5/B3/B4, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN 3275 
 

4. Λιπαντικό τύπου SAE 10W/40 
Ηµισυνθετικό πολύτυπο λιπαντικό υψηλής τεχνολογίας, ειδικό για όλους τους τύπους 
σύγχρονων βενζινοκινητήρων νέας τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των καταλυτικών, 
πολυβάλβιδων, turbo & injection, και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρών 
επαγγελµατικών οχηµάτων, εγγυηµένο για καλύτερη λίπανση, άριστη προστασία του 
κινητήρα έναντι φθοράς και διάβρωσης. Με αυξηµένη αντοχή στη γήρανση, το οποίο θα 
παρέχει την ιδιότητα να διατηρεί τον κινητήρα καθαρό από κατάλοιπα καύσης. 
Προδιαγραφές: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1                         
  

5. Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO VG 68  
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 68 κατά ISO, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα 
υδραυλικά συστήµατα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP . 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις : DIN 51524 (part 3) HVLP, DENISON HF-2. 
 

6. Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO VG 46  
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 46 κατά ISO, µε άριστες 
απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα 
υδραυλικά συστήµατα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP . 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις: DIN 51524 (part 3) HVLP, DENISON HF-2. 

  
7. Βιοµηχανική βαλβολίνη ISO VG 320 

Αρίστης ποιότητας λιπαντικά κλειστών βιοµηχανικών κιβωτίων που λειτουργούν σε 
δυσµενείς συνθήκες µε ειδικά πρόσθετα για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις για γρανάζια, 
κουζινέτα και ρουλεµάν.  
Προδιαγραφές : DIN 51517 Part 3 (CLP), AGMA 9005-Ε02, US STEEL 224 
 

8. Λάδι αεροσυµπιεστών 220 
Κινηµατικό ιξώδες στους 40°C, 220 mm2 /s. 
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Προδιαγραφές : DIN 51517-2 type CL  
Ενδεικτικός τύπος: CASTROL MAGNA 220 EP, SHELL MORLINA S2 B 220 ή ισοδύναµο. 
 

9. Λιπαντικό ανάµιξης 2Τ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ) 
Προδιαλυµένο ορυκτέλαιο για δίχρονους, αερόψυκτους, χαµηλής απόδοσης κινητήρες, 
µικρού κυβισµού (<50cc) όλων των κατασκευαστών. Παρέχει υψηλό επίπεδο λίπανσης και 
ελαχιστοποίηση των φθορών και των προαναφλέξεων. Καίγεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα 
διατηρώντας το σύστηµα εξαγωγής καθαρό. 
Προδιαγραφές: API: TC, JASO:FC ISO-L-EGD 
(Σε συσκευασία δοχείο 0,200 λίτρου ή 1 λίτρου) 

 
10. Αµµωνιούχο διάλυµα ουρίας "AD BLUE"  

∆ιάλυµα στερεάς ουρίας - υπερκαθαρού νερού (AUS32 – "AD BLUE") για χρήση στο 
σύστηµα απαγωγής καυσαερίων φορτηγών εφοδιασµένων µε σύστηµα καταλυτικής  
επεξεργασίας καυσαερίων προς µείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) και του διοξειδίου 
του άνθρακα, για κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων γενιάς EURO 4, 5 και µελλοντικώς 
6. Καθώς η συνολική διάρκεια ζωής του AdBlue είναι 12 µήνες σε βέλτιστες συνθήκες 
αποθήκευσης (~Τ=25οC), το προϊόν θα παραδοθεί τµηµατικά και πρέπει να έχει ηµεροµηνία 
παραγωγής το µέγιστο έως δύο µήνες πριν την παράδοσή του. 
Προδιαγραφές : AUS 32 (ISO 22241, DIN 70070) 

 
11. Γράσο  

Γράσο βάσεως λιθίου, ενισχυµένο µε αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, 
κατάλληλο για ποικίλες εφαρµογές σε ρουλεµάν τροχών, εδράνων αξόνων αυτοκινήτων και 
βιοµηχανικών µηχανηµάτων.  
Να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές: NLGI – 3, DIN 51825 KP3K-30 
 

12. Σπρέι Γράσου  
Σπρέι γράσου για αρθρώσεις, συνδέσµους και διάφορες επιλογές λίπανσης. 
(Σε συσκευασία περίπου 300 ml)  

 
 

13. Υγρά φρένων κλάσης DOT4 
Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους τύπους φρένων 
και για συµπλέκτες οχηµάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεότερα, όσο και σε 
παλαιότερης τεχνολογίας επιβατικά και εµπορικά οχήµατα που απαιτούν υγρό φρένων 
DOT-4. Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες 
φρεναρίσµατος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική  προστασία, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια 
ζωής και την αξιοπιστία του συστήµατος πέδησης και είναι συµβατό µε ελαστοµερή, 
ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού. 
Θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 4  
(Σε συσκευασία περίπου 200 ml) 

 
14. Αντισκωριακά 

Αντισκωριακό – λιπαντικό σπρέι για όλες τις εφαρµογές. Να λιπαίνει σε βάθος και να 
απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιµάδια, συνδέσεις σωληνώσεων. Να 
αφαιρεί την υγρασία από µπουζί µηχανών και από κάθε υγρή επιφάνεια.  
(Σε συσκευασία περίπου 0,250 – 0,300 ml) 
 

15. Λάδι αλυσοπρίονων Νο 30 
Μονότυπο λιπαντικό µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 30 για λίπανση φορητού 
χορτοκοπτικού µηχανήµατος, που θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία. 
Προδιαγραφές : API: SC/CC 
 

16. Λάδι αλυσοπρίονων Νο 10 
Μονότυπο λιπαντικό µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 10 για λίπανση φορητού 
χορτοκοπτικού µηχανήµατος, που θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία.  
Προδιαγραφές : API: SC/CC 
 

17. Βαλβολίνη JCB GEAR OIL HP PLUS 

Ειδική βαλβολίνη κατάλληλη για τη λίπανση του οπίσθιου διαφορικού ελαστικοφόρου 
εκσκαφέα-φορτωτή, µάρκας JCB τύπου 3CX 4X4. 
Προδιαγραφές : API : GL-4, JCB STANDARD: 4000/2200 unique to JCB 
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Ενδεικτικός τύπος: JCB Gear Oil Hp Plus ή ισοδύναµο. 
 

18.  Λάδι JCB Special Transmission Fluid EP 10W 
Υψηλής ποιότητας λιπαντικό κατάλληλο για τη λειτουργία του συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης  και υδραυλικών συστηµάτων ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή, µάρκας JCB 
τύπου 3CX 4X4. 
Προδιαγραφές : CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, JCB STANDARD: : 4000/2500 
Ενδεικτικός τύπος: Special Transmission Fluid EP 10W ή ισοδύναµο. 
 

19. Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 W 
Ειδικό υγρό για τη λειτουργία εµβαπτιζόµενων φρένων και υδραυλικού συστήµατος 
ελαστικοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή µάρκας JCB 3CX 4X4  
Προδιαγραφές : DIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP, DIN 51502 CATEGORY HVLP,  ISO 
11158 category HV, JCB STANDARD : 4002/0500  
Ενδεικτικός τύπος: JCB HYDRAULIC FLUID HP 15W ή ισοδύναµο. 
 

20. Πρόσθετο Λαδιού Β17508 για CASE 
Πρόσθετο λαδιού για τη λίπανση των υδραυλικών συστηµάτων και των κιβωτίων 
ταχυτήτων για µηχανήµατα τύπου CASE. 
 

21.  Αντιβακτηριδιακό ή Βελτιωτικό πετρελαίου 
Απολυµαίνει ολόκληρο το σύστηµα καυσίµου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και 
µύκητες που δηµιουργούνται λόγω της ανάµιξης τουλάχιστον 7% biodiesel στο diesel 
κίνησης  σύµφωνα µε την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίµων. Επίσης 
παρεµποδίζει το φράξιµο του φίλτρου καυσίµου. 
 

22. Απιονισµένο νερό (δοχείο 4 lt) 
Απιονισµένο νερό τουλάχιστον 3πλής απόσταξης για µπαταρίες οχηµάτων, συστήµατα 
ψύξης οχηµάτων, για αραίωση αντιψυκτικών υγρών, υγρών υαλοκαθαριστήρων, κλπ. 

 
23. Αντιψυκτικό – αντιθερµικό διάλυµα (προδιαλυµένο) (δοχείο 4 lt) 

Αντιψυκτικό, αντιπηκτικό, αντιθερµικό συνθετικής βάσης ειδικά ενισχυµένο για 
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία, προδιαλυµένο σε απιονισµένο νερό. Θα 
περιέχει αυθυλενογλυκενόλη και ειδικά αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Θα 
παρέχει προστασία των µεταλλικών επιφανειών χειµώνα-καλοκαίρι. Η αντιψυκτική 
προστασία µέχρι -18ο C/+ 105o C. Θα καλύπτει την προδιαγραφή 925/81 του Γ.Χ.Κ.   
Προδιαγραφές : AFRON 15-601, ASTM D3306, BS 6580 M.B. page 325.3 
 

24. Στουπί (300 gr) 
Καινούργια κατασκευής από υποπροϊόν νηµατουργίας, αµεταχείριστη, χωρίς 
επανακαθαρισµό µε πλύσιµο, θα αποτελείται από βαµβακερά νήµατα, µακριά, κτενισµένα, 
καθαρά και απαλής υφής που συνιστούν δέσµες παράλληλες, µη συνεστριµµένες και χωρίς 
συσσώµατα. Άριστης ποιότητας και µεγάλης απορροφητικότητας. 
Σύνθεση νηµάτων κατά ΕΝ ISO 1833-1 (2010) 
 

25.  Σπρέϊ σιλικόνης 
Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη µε αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. 
Απωθεί τη σκόνη και τη βρωµιά µειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά 
µέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερµοκρασίες. ∆ηµιουργεί ένα φιλµ που 
προστατεύει από την οξείδωση. Για πλαστικά, µέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και 
προστατεύει µεντεσέδες, ράουλα, ρουλεµάν, ταµπλό κλπ. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 
 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

Έργο 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2017                                   

 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Προϋπ.  436.104,776 Ευρώ ( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 
 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Χρήση  2017 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 130.000,00 0,918 € 119.340,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 12.500,00 1,335 € 16.687,500 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 4.500,00 0,742 € 3.339,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 139.366,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 33.447,960 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ Φ.Π.Α. 172.814,460 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 3.000,00 0,918 € 2.754,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 4.500,00 1,335 € 6.007,500 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 2.000,00 0,742 € 1.484,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α2  10.245,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 2.458,920 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΜΕ Φ.Π.Α. 12.704,420 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 40.000,00 0,742 € 29.680,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α3  29.680,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 7.123,200 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α3 ΜΕ Φ.Π.Α. 36.803,200 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 30.000,00 0,742 €  22.260,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α4  22.260,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 5.342,400 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α4 ΜΕ Φ.Π.Α. 27.602,400 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α (Α1+Α2+Α3+Α4) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 201.552,000 € 

Φ.Π.Α. 24 % 48.372,480 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α. 249.924,480 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 26.500,00 0,918 € 24.327,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 500,00 1,335 € 667,500 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 3.000,00 0,742 € 2.226,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β1 27.220,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 6.532,920 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ Φ.Π.Α. 33.753,420 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 3.500,00 1,335 € 4.672,500 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β2  4.672,500 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.121,400 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β2 ΜΕ Φ.Π.Α. 5.793,900 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 10.000,00 0,742 € 7.420,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β3  7.420,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.780,800 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β3 ΜΕ Φ.Π.Α. 9.200,800 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Β4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 3.500,00 0,742 € 2.597,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β4  2.597,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 623,280 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β4 ΜΕ Φ.Π.Α. 3.220,280 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β (Β1+Β2+Β3+Β4) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 41.910,000 € 

Φ.Π.Α. 24 % 10.058,400 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΜΕ Φ.Π.Α. 51.968,400 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α Γ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 27.000,00 0,918 € 24.786,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 1.000,00 1,335 € 1.335,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 26.121,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 6.269,040 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ Φ.Π.Α. 32.390,040 € 

 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 4.000,00 1,335 € 5.340,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ2  5.340,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.281,600 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ2 ΜΕ Φ.Π.Α. 6.621,600 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 7.000,00 0,742 € 5.194,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ3 5.194,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.246,560 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ3 ΜΕ Φ.Π.Α. 6.440,560 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Γ4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 3.500,00 0,742 € 2.597,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ4  2.597,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 623,280 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ4 ΜΕ Φ.Π.Α. 3.220,280 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Γ1+Γ2+Γ3+Γ4) 39.252,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 9.420,480 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α. 48.672,480 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 16.000,00 0,918 € 14.688,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 1.000,00 1,335 € 1.335,000 € 

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 4.400,00 0,742 € 3.264,800 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 19.287,800 € 

Φ.Π.Α 24 % 4.629,072 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 ΜΕ Φ.Π.Α. 23.916,872 € 

 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 1.800,00 0,742 € 1.335,600 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆2  1.335,600 € 

Φ.Π.Α 24 % 320,544 €  

ΣΥΝΟΛΟ ∆2 ΜΕ Φ.Π.Α. 1.656,144 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 8.000,00 0,742 € 5.936,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆3  5.936,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 1.424,640 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆3 ΜΕ Φ.Π.Α. 7.360,640 € 
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ∆4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 4.500,00 0,742 € 3.339,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆4  3.339,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 801,360 € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆4 ΜΕ Φ.Π.Α. 4.140,360 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (∆1+∆2+∆3+∆4) 29.898,400 € 

Φ.Π.Α 24 % 7.175,616 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α. 37.074,016 € 

 
 
ΟΜΑ∆Α Ε : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ 
 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Ε1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα 1.000,00 0,915 € 915,000 € 

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα 1.000,00 1,327 € 1.327,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 2.242,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 538,080 €  

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ Φ.Π.Α. 2.780,080 € 

 
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Ε2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα 1.500,00 0,752 € 1.128,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε2  1.128,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 270,720 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε2 ΜΕ Φ.Π.Α. 1.398,720 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Ε1+Ε2) 3.370,000 € 

Φ.Π.Α 24 % 808,800 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.178,800 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α+Β+Γ+∆+Ε) 315.982,400 € 

Φ.Π.Α 24 % 75.835,776 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 391.818,176 € 

 
ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt) 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα lt 200 6,500 € 1300,000 € 
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πετρελαίου 

2 
Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 600 8,000 €  4800,000 € 

3 
Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 600 6,500 € 3900,000 € 

4 
Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 
βενζίνης 

lt 300 6,500 € 1950,000 € 

5 Λάδι υδραυλικό Νο 68 lt 1600 5,000 € 8000,000 € 

6 Λάδι υδραυλικό Νο 46 lt 1600 5,000 € 8000,000 € 

7 
Βιοµηχανική βαλβολίνη ISO VG 
320 

lt 100 5,000 € 500,000 € 

8 Λάδι για αεροσυµπιεστές 220 lt 100 5,000 € 500,000 € 

9 Λάδι ανάµιξης 2Τ (χρωµατισµένο) lt 50 8,000 € 400,000 € 

10 AD BLUE lt 600 1,300 € 780,000 € 

11 Γράσο NLGI 3 kg 80 6,500 € 520,000 € 

12 Γρασσοσπρέϋ τεµ 20 6,500 € 130,000 € 

13 Υγρά φρένων DOT4  lt 40 8,500 € 340,000 € 

14 Αντισκωριακά τεµ 40 6,500 € 260,000 € 

15 Λάδι αλυσίδας Νο 30 lt 50 2,500 € 125,000 € 

16 Λάδι αλυσίδας Νο 10 lt 30 2,500 € 75,000 € 

17 Βαλβολίνη JCB GEAR OIL HP PLUS lt 240 6,000 € 1.440,000 € 

18 Λάδι JCB Special Transmission 
Fluid EP 10 W 

lt 120 7,000 € 840,000 € 

19 Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB 
HYDRAYLIC FLUID HP 15 W 

lt 20 8,000 € 160,000 € 

20 Λάδι Β17508 για CASE lt 1 25,000 € 25,000 € 

21 Αντιβακτηριδιακό πετρελαίου τεµ 10 15,000 € 150,000 € 

22 Απιονισµένο νερό (4 lt ) lt 150 1,200 € 180,000 € 

23 
Αντιψυκτικό – αντιθερµικό 
διάλυµα (προδιαλυµένο) (4 lt ) 

lt 150 8,000 € 1.200,000 € 

24 Στουπί (300 gr) τεµ 100 1,200 € 120,000 € 

25 Σπρέϊ σιλικόνης τεµ. 5 4,000 € 20,000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 35.715,000 € 

Φ.Π.Α. 24% 8.571,600 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 44.286,600 € 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 351.697,400 € 
Φ.Π.Α. 24 % 84.407,376 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 436.104,776 € 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 
Ο ∆/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΛΕΥΚΑ∆Α  25/11/2016 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
 
 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :  

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………….. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………../………………………… 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
ΟΜΑ∆Α………………………………………∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ …………………………… 
 
Α1.∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Α/Α Είδος προµήθειας 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα 

Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
µονάδες 

% 

    αριθµητικώς ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης λίτρα    

2 Βενζίνη αµόλυβδη λίτρα    

3 Πετρέλαιο θέρµανσης λίτρα    

 
                                                                              

 

    Ηµεροµηνία …./…./……. 

                                                                               Ο  Προσφέρων 

    

                                                                                   Σφραγίδα-υπογραφή 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :  

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………….. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………../………………………… 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.  

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 100   

2 Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 200   

3 Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα 
πετρελαίου 

lt 600   

4 
Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα  

lt 200   

5 Λάδι υδραυλικό Νο 68 lt 800   

6 Λάδι υδραυλικό Νο 46 lt 1000   

7 Βιοµηχανική βαλβολίνη  ISO VG 320 lt 100   

8 Λάδι ανάµιξης 2Τ lt 100   

9 
Αµµωνιούχο διάλυµα ουρίας AD 
BLUE 

lt 800   

10 Γράσο NLGI 3 kg 40   

11 Σπρέι γράσου τεµ 20   

12 Αντισκωριακά τεµ 30   

13 Λάδι αλυσίδας Νο 30 lt 50   
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14 Λάδι αλυσίδας Νο 10 lt 30   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (αριθµητικώς)  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ολογράφως) 

 
 
 

 
 

                                                                                  Ηµεροµηνία …./…./……. 
 

                                                                               Ο  Προσφέρων 
 
 
 
 

                                                                                  Σφραγίδα-υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος): 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς τον: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
Υπ.Κατωπόδη&Αντ. Τζεβελέκη 
Τ.Κ.31100 Λευκάδα  
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……… ποσού (ολογράφως)………………….……. ευρώ1(αριθµητικά………………..). 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ  ………………………… υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..2 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα 
µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη..................................... του ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017». 
Η παρούσα εγγυητική αφορά την προµήθεια της: 
- 1ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : "..........................................", 
- 2ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ".........................................", 
-1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ…………………………………. 
-1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ…………………………………. 
(παραµένει η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή η ΟΜΑ∆Α για την οποία υποβάλλεται η προσφορά). 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..2017.  
Ή   
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το 
άρθρο ...    της µε αριθµ…………∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε 
το δικαίωµα να εκδίδουµε3. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
1       Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο 

ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν.4412/2016). 
2
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

3
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
Υπ.Κατωπόδη&Αντ. Τζεβελέκη 
 Τ.Κ.31100 Λευκάδα  
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
υπ΄αριθ ............... σύµβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, 
ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2017». 
, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη του ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ. 
Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισµό της: 
- 1ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : "..........................................", 
- 2ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ".........................................", 
-1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ης ΟΜΑ∆ΑΣ…………………………………. 
-1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΟΜΑ∆ΑΣ…………………………………. 
 (παραµένει η ΟΜΑ∆Α για την οποία υποβάλλεται η προσφορά). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5)ηµέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύµβασης) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε 
το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 

                                                           
3 

         Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4
         Όπως υποσημείωση 3. 

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                    
(τίτλος φορέα) 
Αρ. Πρωτ. :  
 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
 
Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήµερα την ……………. µεταξύ του κ. 
(ονοµατεπώνυµο ∆ηµάρχου ή Προέδρου κάθε νοµικού προσώπου), (α
τίτλος φορέα) και του ………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….., ο 
οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την εταιρεία µε την επωνυµία 
…………………………………..…………………………………..µε έδρα την ……………………………….. , 
ΑΦΜ.……………………………….,∆ΟΥ………………………. συµφω
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων,  έχοντας υπόψη:
 
1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08
3. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τ
4. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
5. τις διατάξεις υου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα
του Π.∆.318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις
6.τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τη
άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄/2014),
7.τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30
δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε
ισχύει, 
8.την αριθµ. …………/….-…-2017 διακήρυξη για την προµήθεια 
Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας
9. την αριθµ. ………/…-….-2017 
πρακτικών του διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας 
Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας
κατακύρωση του αποτελέσµατος,   
 

 
Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων  …………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της 
αριθµ……………κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και ο 
οποίος στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την προµήθεια 
Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας
………………………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. …..%, δηλαδή…………………..
συνεπώς ποσού …………………………….….
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τ
Τα προς προµήθεια υλικά  από τον «Ανάδοχο» αφορούν  τα παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                     

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήµερα την ……………. µεταξύ του κ. 
(ονοµατεπώνυµο ∆ηµάρχου ή Προέδρου κάθε νοµικού προσώπου), (αξίωµα ως εκπροσώπου και 
τίτλος φορέα) και του ………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….., ο 
οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την εταιρεία µε την επωνυµία 
…………………………………..…………………………………..µε έδρα την ……………………………….. , 
ΑΦΜ.……………………………….,∆ΟΥ………………………. συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων,  έχοντας υπόψη: 

ου Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,  

Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

5. τις διατάξεις υου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις
µικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων 

του Π.∆.318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», 
6.τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 
άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α΄/2014), 
7.τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
ουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε

διακήρυξη για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου 
Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας, 

 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκρισ
πρακτικών του διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου 
Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων  …………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της 
αριθµ……………κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και ο 
οποίος στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου 

ς, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας, προϋπολογισµού 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. …..%, δηλαδή…………………..

συνεπώς ποσού …………………………….….€ µε τους ακολούθους όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
από τον «Ανάδοχο» αφορούν  τα παρακάτω: 
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» 

Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήµερα την ……………. µεταξύ του κ. 
ξίωµα ως εκπροσώπου και 

τίτλος φορέα) και του ………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & Α∆Τ: ……………….., ο 
οποίος εκπροσωπεί νοµίµως την εταιρεία µε την επωνυµία 
…………………………………..…………………………………..µε έδρα την ……………………………….. , 

ου Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,   
Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση 

ροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

5. τις διατάξεις υου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Τροποποίηση διατάξεων 

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
ν υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 

2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

ουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και 

καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου 

Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας , και την 

Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων  …………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της 
αριθµ……………κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και ο 

καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου 
, προϋπολογισµού 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. …..%, δηλαδή…………………..€, συνολικού 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
 
1. Η παρούσα Σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια έσοδα του ∆ήµου ή των Νοµικών προσώπων. 
2. Η συµβατική αµοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονοµική Προσφορά του «Αναδόχου» 
ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των ………………………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
3. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα 
παραλαµβάνεται τµηµατικά κάθε φορά µε βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών µέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο 
για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Σε συµµόρφωση µε τα σχετικώς οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε την ήδη 
από εκείνον κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε την αριθµ. ………….. της Τράπεζας 
………….., Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισµού της σύµβασης χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή ποσού ……………….…..ευρώ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
4.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
4.1.1.  Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά έως τις 31-12-2017, στα 
αυτοκίνητα και µηχανήµατα και στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων, εντός των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν 
εντολής.  
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του ∆ήµου Λευκάδας ύστερα από 
συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 
εφοδιάσει τους φορείς µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων και ελαιολιπαντικών. 
Ο χρόνος παράδοσης των καυσίµων θέρµανσης στα ∆ηµοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες 
από την αποστολή της εντολής από τους φορείς. Για τα καύσιµα κίνησης ο εφοδιασµός των 
οχηµάτων θα πραγµατοποιείται άµεσα από τα πρατήρια του προµηθευτή µε την επίδειξη της 
έγγραφης εντολής από τους φορείς.  
Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόµενης ποσότητας ορίζεται σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την αποστολή της εντολής από το ∆ήµο Λευκάδας. 
Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται από πρατήριο 
του αναδόχου και η παράδοση καυσίµων θέρµανσης θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου.  
Ο ∆ήµος Λευκάδας, η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και οι Σχολικές Επιτροπές, δεν υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των καυσίµων και ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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. 
4.1.2. 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. 
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ΑΡΘΡΟ 5:ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
   
 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται 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 το Παράρτηµα....της παρούσας (σχέδιο 
σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι η Α.Α. κατά την 
παράδοση - παραλαβή διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα προς προµήθεια είδη 
για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν 
πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
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 παραληπτέα 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 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 6:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΚΑΥΣΙΜΑ  
……… 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 
7.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
.....της παρούσας  
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
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. 
7.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8:ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
• Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή 
του εργοστασίου του προµηθευτή, 
• Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή, 
• Πληµµύρα, 
• Σεισµός, 
• Πόλεµος, 
• Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών, 
• Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO), 
• ∆υσµενείς  καιρικές  συνθήκες  µε  αποκλεισµό  µεταφορών. 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία(άρθρο 204 Ν.4412/16). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
1. Μετά από την υπογραφή της Σύµβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία-έγγραφα 
κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές 
αναµεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη µε οποιοδήποτε τρόπο για την 
ερµηνεία των όρων της σύµβασης. 
2. Η συµβατική σχέση των Μερών (εφαρµογή - ερµηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και 
Κοινοτικό ∆ίκαιο, τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύµβαση θα υπάγεται στην 
αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 :ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα σύµβαση, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν.4412/2016, της ΥΑ Π1/2390/2013,του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010,όπως ισχύουν. 
 

Το κείµενο της παρούσας σύµβασης υπογράφτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα από τα οποία 
δύο παρέµειναν στο …………………….(Φορέα) και ένα έλαβε ο ανάδοχος 
 
 
        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
Ο (αξίωµα εκπροσώπου φορέα)                     Ο (ιδιότητα εκπροσώπου επιχείρησης) 
 
 
 
 
            (ονοµατεπώνυµο)                                               (ονοµατεπώνυµο) 
 
 



 

                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                    Λευκάδα  08 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.:2409
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                 
   

∆ιακηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έτους 2017, µε χρήση της ηλεκτρο
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, συνολικού προϋπολογισµού 

Για την προµήθεια καυσίµων 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριµένη περιφερειακή 
ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης και που 
θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης
και πετρέλαιο θέρµανσης). 

Για λιπαντικά ορίζεται ως κριτήριο κατακύρωσης η
άποψη προσφορά βάσει τιµής σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Τα υπό προµήθεια είδη και οι ποσότητες είναι: πετρέλαιο κίν
λίτρα, πετρέλαιο θέρµανσης (CPV 09135100
4) 28.000 λίτρα και λιπαντικά (CPV 24951000
∆απάνη καυσίµων: 315.982,400 € χωρίς Φ.Π.Α. και 391.818,176 
∆απάνη λιπαντικών: 35.715,000 € 

Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως τις 31
2017, µε δυνατότητα παράτασης 
υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω 
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επι

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε 
µία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε µία ή σε περισσότερες  οµάδες του, σε µία ή 
περισσότερες υπο-οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των
ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας  ή Οµάδας ή υποοµάδας. 
το σύνολο των ποσοτήτων. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει του 
οικείους Κ.Α. των προϋπολογισµών  εξόδων
οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις 
            Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www
προσφορών 16/03/2017 και ώρα 23:59.
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
ήτοι:22/03/2017 και ώρα 10:00 π.µ.
           Η ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:08/02/   
2017. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών που ασχολούνται µε τη διάθεση των υπό προµήθεια ειδών.
          Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ήτοι 
3.516,97 ευρώ και αφορά ολόκληρη την ποσότητα των καυσίµων και των λιπαντικών του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορ
ορισµένα προϊόντα, θα προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που 
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία 
και προσφέρει και η κατακύρωση θα περιορίζεται στα προϊόντα που
     Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στις 
διευθύνσεις:www.lefkada.gov.gr του ∆ήµου Λευκάδας και 

                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                       
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                    Λευκάδα  08 Φεβρουαρίου 2017
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.:2409 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έτους 2017, µε χρήση της ηλεκτρο
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, συνολικού προϋπολογισµού 436.104,776 ευρώ µε Φ.Π.Α.

προµήθεια καυσίµων κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

υσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριµένη περιφερειακή 
ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης και που 
θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη 

Για λιπαντικά ορίζεται ως κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
τιµής σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

Τα υπό προµήθεια είδη και οι ποσότητες είναι: πετρέλαιο κίνησης (CPV 09134100
λίτρα, πετρέλαιο θέρµανσης (CPV 09135100-5)123.700 λίτρα, βενζίνη αµόλυβδη (CPV 09132100
4) 28.000 λίτρα και λιπαντικά (CPV 24951000-5) 6.551 λίτρα, 175τεµ.,  80kg 

χωρίς Φ.Π.Α. και 391.818,176 € µε Φ.Π.Α. 
χωρίς Φ.Π.Α. και 44.286,600 € µε Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως τις 31
2017, µε δυνατότητα παράτασης ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά τον 
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω 
οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε 
µία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε µία ή σε περισσότερες  οµάδες του, σε µία ή 

οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των
ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας  ή Οµάδας ή υποοµάδας. Για τα λιπαντικά θα δίνεται προσφορά για 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει του 
οικείους Κ.Α. των προϋπολογισµών  εξόδων οικονοµικού έτους 2017 εκάστου φορέα, στους 
οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
www.promitheus.gov.gr , Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

16/03/2017 και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

0 π.µ. 
Η ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:08/02/   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών που ασχολούνται µε τη διάθεση των υπό προµήθεια ειδών. 

Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ήτοι 
3.516,97 ευρώ και αφορά ολόκληρη την ποσότητα των καυσίµων και των λιπαντικών του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορ
ορισµένα προϊόντα, θα προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που 
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία 
και προσφέρει και η κατακύρωση θα περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στις 
του ∆ήµου Λευκάδας και www.promitheus.gov.gr 
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ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                  

ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έτους 2017, µε χρήση της ηλεκτρονικής 

436.104,776 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
κατακύρωσης ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 
υσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριµένη περιφερειακή 

ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης και που 
, βενζίνη αµόλυβδη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

(CPV 09134100-8) 203.500 
5)123.700 λίτρα, βενζίνη αµόλυβδη (CPV 09132100-

Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως τις 31-12-
ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται 

, µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά τον 
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω 

τροπών. 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε 

µία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε µία ή σε περισσότερες  οµάδες του, σε µία ή 
οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των ειδών και 

Για τα λιπαντικά θα δίνεται προσφορά για 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει του 
οικονοµικού έτους 2017 εκάστου φορέα, στους 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
, Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

Η ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:08/02/   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ήτοι 
3.516,97 ευρώ και αφορά ολόκληρη την ποσότητα των καυσίµων και των λιπαντικών του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά για 
ορισµένα προϊόντα, θα προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που 
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία 

καλύπτονται από την εγγύηση.  
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στις 

 του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
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     Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και πληροφορίες: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, 
Ε∆ΡΑ:ΥΠ.ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ.31100, ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26453 60542, 26453 
60610, ΦΑΞ: 26453 60586. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη µορφή): ∆ΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ - ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠ.ΑΘ.ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α. 
 
    

                                                                      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

 
        ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ 
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