
1 

 

                                                                                                                   
 
 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  
 

ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ 

 

 Θάιπκλνο, 09/05/2016 

Α

Aξηζ. Ξξση.: 7325 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΡΚΖΚΑ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 
Ραρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο 

Ξιεξνθ.: Κ. ΚπατξΨκεο 

Ρειέθσλν: 22430-59 169 
           fax: 22430-28440 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ :  «γξψλ ΘαπζΫκσλ ΘΫλεζεο &  

Διαηνιηπαληηθψλ Ωηνπο 2016 
ΓΪκνπ ΘαιπκλΫσλ» 

 

 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «γξψλ Θαπζίκσλ Θίλεζεο 
&  Διαηνιηπαληηθψλ έηνπο 2016 Γήκνπ Θαιπκλίσλ»  

 
Ν  Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ & Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ  

ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ 

έρνληαο ππ’ φςηλ  

α. Ζ .Α.  11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ. πεξί «Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.» άξζξν 23 παξαγ. 4, 5 & 6 θαη ησλ εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ 27/93  &  53/93 πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. 
β. Ν Λ. 2286 / 95 γηα «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

γ. N 3463/2006  κε ηίηιν  «Λένο  Γεκνηηθφο  & Θνηλνηηθφο Θψδηθαο». 
δ. Ρεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ Ξ.ΔΠ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Λ.3463/06.   

ε. Ν Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87/07-06-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 
δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

ζη. Ν  Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160΄Α) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 
ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

δ. Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 12-12-2012 (ΦΔΘ Α΄ 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.4111/2013 

(ΦΔΘ Α΄ 18) θαη ε νπνία ζην άξζξν 4, πξνβιέπεη: «Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ, γηα 
πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ θαζψο θαη παξφρσλ ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, γ. πεηξειαηνεηδψλ θαη δ. Φαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο απφ ηνπο νηθείνπο 

Γήκνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ΔΘΞΝΡΑ.  
ε. Ρνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α΄204/2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θ.α.» 

ζ. Ρελ 12-12-2012 (ΦΔΘ 240 Α) Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 
4.111/2013 (ΦΔΘ 18Α). 

η. Ρν Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α΄ 120/29-5-2013) Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 

ηα. Ρελ .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β) Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» 

ηβ. Ρελ εγθχθιην Ξ1/542/04-03-2014 κε ζέκα : «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.) 

ηγ. Ρν Λ. 2741/1999 (ΦΔΘ Α΄/199) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 
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ηδ. Ρν Λ.2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηε. Ρν Ξ.Γ. 113/10 (ΦΔΘ 194 Α/22-11-2010 δηφξζ. Πθαικ. ζην ΦΔΘ 209 Α/10-12-2010) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

ηζη. Ρν Λ. 3548/07 (ΦΔΘ 68/Α/20-03-2007 πεξί «Θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην Λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/2009. 

ηδ. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε δηαθάλεηεο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα». 

ηε. Ρν Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ Α/85/11-04-2012) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Νδεγία 2009/50/ΔΘ. 

ζ. Ρηο απνθάζεηο 355/2000, 354/2000 & 355/2000 ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ ΦΔΘ 410/Β΄/2001, 

φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

θ. Ρελ Θ..Α. 514/2004 ΦΔΘ 1490/Β/2006 «Θαχζηκα απηνθηλήησλ – Ξεηξέιαην Θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη Γνθηκψλ» 

θα. Ρελ Θ..Α. 510/2004 ΦΔΘ 872/Β/2007 «Θαχζηκα απηνθηλήησλ – Ξεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη Γνθηκψλ» 

θβ. Ρελ Θ..Α. 316/2010 ΦΔΘ 501/Β/2012 

θγ. Ρελ 94/2012 ΦΔΘ 1507/Β/2012 

θ.δ. Ρν ππ’ αξηζ. 6605/20-04-2016 Ξξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 16REQ004254584 

θ.ε. Ρελ ππ’ αξηζ. 97/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ ηξφπνπ 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

θζη. Ρν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο Θ.Α.Δ. 10.6641, 
20.6641.0001, 20.6641.0002, 30.6641, 35.6641, 70.6641.0001, 70.6641.0002, 70.6641.0003, 

70.6641.0004 έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.  

θδ. Ρηο Ξξνηάζεηο Αλάιεςεο πνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ κε Αξηζκνχο Κεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/73/2016, 
Α/74/2016, Α/75/2016, Α/76/2016, Α/77/2016, Α/78/2016, Α/79/2016, Α/80/2016, Α/81/2016 

θε. Ρελ ππ’ αξηζ. 12/2016 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη Ξξνηάζεηο 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηαηίζεηαη πνζφ 145.300,00€ ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ θαη έγθξηζε ηνπ 

πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ΑΓΑΚ 16REQ004305157 

θζ. Ρελ ππ’ αξηζκ. 137/2016 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο ησλ Ρερληθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

ι. Θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηηο πξνκήζεηεο δηάηαμε, Λφκνο, Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπξγηθή Απφθαζε Δγθχθιην 
θ.η.ι. 

Ξ  Ο  Ν  Θ  Ζ  Ο    Π  Π  Δ  Η   

Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «γξψλ Θαπζίκσλ Θίλεζεο &  
Διαηνιηπαληηθψλ έηνπο 2016 Γήκνπ Θαιπκλίσλ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ειαηνηξηβείνπ 

ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ ζπλνιηθψλ 

πνζνηήησλ πξνυπνινγηζκνχ 176.890 € πιένλ 16% ην Φ.Ξ.Α. α) κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) 
ζηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ζην Λ. Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο γηα ηε 

θαηεγνξία θαχζηκα1 θαη β) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή γηα ηε θαηεγνξία 
ιηπαληηθά. 

                                                 
1
 Για ηα καύζιμα ιζτύοσν ηα παρακάηω:  

Θα πρέπει ηο ποζοζηό έκπηωζης επί ηης μέζης λιανικής ηιμής κασζίμων (ποσ ιζτύει καηά ηη μέρα παράδοζης), ποσ 

θα ζσμπληρωθεί ζηο ζσνημμένο ένησπο οικονομικής προζθοράς ηης σπηρεζίας, ηο οποίο θα πρέπει να 

ζσμπληρώζοσν σποτρεωηικά οι προμηθεσηές, να ζσμβαδίζει με ηην ηιμή μονάδος προζθοράς ποσ θα καηατωρηθεί 

από ηον προμηθεσηή ζηο ζύζηημα. 

π.τ. Μέζη λιανική ηιμή κασζίμων καηά ηη μέρα παράδοζης: 1€ 

Τιμή μονάδος προζθοράς ποσ θα καηατωρηθεί ζηο ζύζηημα: 0,80€ 
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Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειεπηαία ππνρξεσηηθήο γηα ην Γήκν δεκνζίεπζεο, πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 

Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα κία ή γηα φιεο 
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο - νκάδεο ηεο πξνκήζεηαο αιιά επΫ πνηλΪ απνθιεηζκνχ πάληα γηα φιε ηελ 

πνζφηεηα ηεο νκάδαο - θαηεγνξίαο πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε. 
 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

Ηζρχνπζεο ΓηαηΨμεηο 
α. Ζ .Α.  11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ. πεξί «Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.» άξζξν 23 παξαγ. 4, 5 & 6 θαη ησλ εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ 27/93  &  53/93 πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. 
β. Ν Λ. 2286 / 95 γηα «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

γ. N 3463/2006  κε ηίηιν  «Λένο  Γεκνηηθφο  & Θνηλνηηθφο Θψδηθαο». 

δ. Ρεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ Ξ.ΔΠ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Λ.3463/06.   

ε. Ν Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87/07-06-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 
δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

ζη. Ν  Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160΄Α) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 
ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

δ. Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 12-12-2012 (ΦΔΘ Α΄ 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.4111/2013 

(ΦΔΘ Α΄ 18) θαη ε νπνία ζην άξζξν 4, πξνβιέπεη: «Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ, γηα 
πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ θαζψο θαη παξφρσλ ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, γ. πεηξειαηνεηδψλ θαη δ. Φαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο απφ ηνπο νηθείνπο 

Γήκνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ΔΘΞΝΡΑ.  

ε. Ρνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α΄204/2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θ.α.» 

ζ. Ρελ 12-12-2012 (ΦΔΘ 240 Α) Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 
4.111/2013 (ΦΔΘ 18Α). 

η. Ρν Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α΄ 120/29-5-2013) Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 

ηα. Ρελ .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β) Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» 

ηβ. Ρελ εγθχθιην Ξ1/542/04-03-2014 κε ζέκα : «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.) 

ηγ. Ρν Λ. 2741/1999 (ΦΔΘ Α΄/199) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

ηδ. Ρν Λ.2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηε. Ρν Ξ.Γ. 113/10 (ΦΔΘ 194 Α/22-11-2010 δηφξζ. Πθαικ. ζην ΦΔΘ 209 Α/10-12-2010) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

ηζη. Ρν Λ. 3548/07 (ΦΔΘ 68/Α/20-03-2007 πεξί «Θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην Λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/2009. 

ηδ. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε δηαθάλεηεο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα». 

ηε. Ρν Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ Α/85/11-04-2012) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Νδεγία 2009/50/ΔΘ. 

ζ. Ρηο απνθάζεηο 355/2000, 354/2000 & 355/2000 ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ ΦΔΘ 410/Β΄/2001, 
φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

θ. Ρελ Θ..Α. 514/2004 ΦΔΘ 1490/Β/2006 «Θαχζηκα απηνθηλήησλ – Ξεηξέιαην Θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη Γνθηκψλ» 

                                                                                                                                                                
Ποζοζηό έκπηωζης ποσ θα ζσμπληρωθεί ζηο ένησπο οικονομικής προζθοράς: 20% 
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θα. Ρελ Θ..Α. 510/2004 ΦΔΘ 872/Β/2007 «Θαχζηκα απηνθηλήησλ – Ξεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη Γνθηκψλ» 

θβ. Ρελ Θ..Α. 316/2010 ΦΔΘ 501/Β/2012 

θγ. Ρελ 94/2012 ΦΔΘ 1507/Β/2012 

θ.δ. Ρν ππ’ αξηζ. 6605/20-04-2016 Ξξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 16REQ004254584 

θ.ε. Ρελ ππ’ αξηζ. 97/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

θζη. Ρν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο Θ.Α.Δ. 10.6641, 
20.6641.0001, 20.6641.0002, 30.6641, 35.6641, 70.6641.0001, 70.6641.0002, 70.6641.0003, 

70.6641.0004 έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.  

θδ. Ρηο Ξξνηάζεηο Αλάιεςεο πνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ κε Αξηζκνχο Κεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/73/2016, 

Α/74/2016, Α/75/2016, Α/76/2016, Α/77/2016, Α/78/2016, Α/79/2016, Α/80/2016, Α/81/2016 

θε. Ρελ ππ’ αξηζ. 12/2016 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη Ξξνηάζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηαηίζεηαη πνζφ 145.300,00€ ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ θαη έγθξηζε ηνπ 

πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ΑΓΑΚ 16REQ004305157 

θζ. Ρελ ππ’ αξηζκ. 137/2016 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

ι. Θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηηο πξνκήζεηεο δηάηαμε, Λφκνο, Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπξγηθή Απφθαζε Δγθχθιην 

θ.η.ι. 

 
ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΠπκβαηηθΨ ΠηνηρεΫα 

Πηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Ρν ζπκθσλεηηθφ ηεο πξνκήζεηαο. 
β. Ζ Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 

γ. Ζ Ρερληθή Έθζεζε ηεο κειέηεο. 
δ. Ζ Γεληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ. 

ε.H πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) 

 
 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

Ξξνυπνινγηζκφο ηεο ΞξνκΪζεηαο 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   176.890,00 €  πιένλ 16% ην Φ.Ξ.Α. θαη 

ζα βαξχλεη θαηά ην ήκηζπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016 θαη θαηά ην ππφινηπν ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ 2017.  

Έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνπο Θ.Α.Δ. 10.6641, 20.6641.0001, 20.6641.0002, 30.6641, 
35.6641, 70.6641.0001, 70.6641.0002, 70.6641.0003, 70.6641.0004 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ 

 
ΑΟΘΟΝ 4ν 

Σξφλνο θαη Ρφπνο πνπ ζα γΫλεη ν Γηαγσληζκφο 
Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπο Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζηψλ  Ππκβάζεσλ  (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π) κέζσ ηεο  δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , χζηεξα 
απφ ηελ ειάρηζηε πξνζεζκία ησλ είθνζη (20)  εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαία ππνρξεσηηθήο γηα 

ην Γήκν δεκνζίεπζεο, πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 

 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ  

ΡΝΞΝΠ  

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ & ΥΟΑ  

ΔΛΑΟΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

 ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  

& ΥΟΑ ΙΖΜΖΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Γηαδηθηπαθή Ξχιε  

www.promitheus.gov.gr 
ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π` 

06/06/2016 θαη ψξα  

08:00   

09/06/2016 θαη ψξα 

 12:00   
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Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο .Α Ξ1/2390/2013 Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π). Νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα απφ ην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ  ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ ηει επηθνηλσλίαο  2243059169  

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 5ν 

ΓεθηνΫ  ζηνλ Γηαγσληζκφ - ΞξνυπνζΩζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρΪο ζηνλ ειεθηξνληθφ 
δηαγσληζκφ 

 
Πηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη  δεθηνί: 

1. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο  

2. Λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 
3. Ππλεηαηξηζκνί 

4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη :  

a) Λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη  
b) Λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π) –Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr   

Γηα ηελ εγγξαθή αθνινπζείηαη ε θαησηέξσ δηαδηθαζία : 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αηηνχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη απφ ην ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο » ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ ( παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θα η απνδερφκελνη ηνπο 
φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

i. Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ 

γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

ii. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο Φ.Ξ.Α. (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 

εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

iii. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 

απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 
 είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην 
Ξαξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Ξαξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο 
κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή 
ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη 
ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

Ππζηήκαηνο. 

Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο 

ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Ρα αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 
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Γηα λα ππνβιεζνχλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Ρα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf , κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη. 

 
ΑΟΘΟΝ 6ν 

ΓηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο ζηνλ Γηαγσληζκφ 
Νη πξνζθέξνληεο ππνβΨινπλ ειεθηξνληθΨ  καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf ζχκθσλα κε ην Λ.4155/13 θαη ην άξζξν 

11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζηψλ Ππκβάζεσλ  (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» , φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ . Νη 

ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία  θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη εθηφο ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη ππεχζπλεο δειψζεηο 

ππνγξΨθνληαη ςεθηαθΨ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα θαη δελ απαηηεΫηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζΫνπ ηεο 

ππνγξαθΪο.   
 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη  ηα εμήο:  
Ζ κε πξνζθφκηζε θΨπνηνπ απφ ηα παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθΨ απνηειεΫ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 
ζπκκεηΩρνληνο  

 

1. ΝΗ  ΔΙΙΖΛΔΠ  ΞΝΙΗΡΔΠ 
 

α.  Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 3.537,8€ (ηξεηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα ηξηάληα επηά επξψ θαη 
νγδφληα ιεπηά) ίζε πξνο ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο Φ.Ξ.Α ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ 

Λ.4281/2014 ηζρχνπζα έσο ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο – δηαγσληδφκελνο 
θαηαζέζεη πξνζθνξά κέξνπο ησλ εηδψλ ηφηε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα ηζνχηαη κε ην 2% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) ηεο δηαθήξπμεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Σξφλνο ηζρχνο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ηνπιάρηζηνλ 3κήλεο απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  
β. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ 1599/86 φπνπ λα  αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο 

ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο. 
γ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
δ.  Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη απφ αξκφδηα αξρή φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 
θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ . Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ησλ παξαγξάθσλ γ θαη δ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη . 
ε. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή  δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 
θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
ζη. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα 

ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία  ηνπ δηαγσληζκνχ. 
δ. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

 
Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο γηα ηελ νκάδα ησλ Διαηνιηπαληηθψλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ  επηπιένλ: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζε ηζρχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ γηα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο ISO 14001/2004. 

β. Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε ηζρχ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο , ISO 9001/2008.  
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ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθΪο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξΨ φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδΪπνηε ζρΩζε εξγαζΫαο ζηελ επηρεΫξεζε ηνπ ζπκκεηΩρνληνο. Πε 

πεξΫπησζε αηνκηθΪο επηρεΫξεζεο Ϊ εηαηξεΫαο Ν.Δ., Δ.Δ. & Δ.Ξ.Δ. ζα πξΩπεη λα πξνζθνκηζηνχλ 

θαη αζθαιηζηηθΪ ελεκεξφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ελψ ζε πεξΫπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Γ/Π  ηνπο   

 
2.   ΝΗ    ΑΙΙΝΓΑΞΝΗ 

 
Ρα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο. Γηα ηηο ρψξεο ηεο 

ΔΝΘ, ηζρχεη ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνχ. 

3.  ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΖΚΔΓΑΞΑ  Ή ΑΙΙΝΓΑΞΑ 
 
Όια ηα αλσηέξσ. Νη Δηαηξείεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε  λα θαηαζέζνπλ ην Θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ ηνπο 
πξνζψπνπ κε φιεο ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαη φπσο ηζρχεη ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Όηαλ 
πξφθεηηαη γηα εηαηξεία Α.Δ., απαηηείηαη θαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ  
Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην ΓΔΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ (ΓΔΚΖ) Δπηκειεηεξίνπ πεξί κεηαβνιψλ ηνπ 
Θαηαζηαηηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ . 

 
Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 
πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

-θπζηθά πξφζσπα 

-νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 

-δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ 

-Ξξφεδξνο, Γ/λσλ Πχκβνπινο θαη κέιε Γ.Π. γηα Α.Δ. 

-Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 

4.  ΝΗ  ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΗ 

 
α.  Δγγπεηηθή επηζηνιή σο αλσηέξσ. 

β.  Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
γ. Ξηζηνπνηεηηθφ σο παξάγξαθνο γ θαη δ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 

 
5. ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΥΛ  (ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ) 

 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
β. Ξηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ΔΝΚΚΔΣ γηα ελψζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ΚΚΔ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ  θαη 

επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Ρν πνζνζηφ ηνπ ΚΚΔ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%  
Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ δχλαηαη λα πξνζθνκηζζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα. 

Δθηφο ησλ αλσηΩξσ θαηΨ πεξΫπησζε, νη ζπκκεηΩρνληεο νθεΫινπλ λα πξνζθνκΫζνπλ ηα 
θαησηΩξσ : 

 
α. Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

δηαηάμεσλ  θαη λφκσλ θαη  ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ φξν δελ απνδέρεηαη. 

β. Γήισζε γηα ηνλ ηφπν ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 
γ.  πεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 

 

Άξζξν 7ν  
 ΘαηΨξηηζε θαη ππνβνιΪ πξνζθνξψλ 

 

  Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
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www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θα η ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα  

δηαθήξπμε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/2013 , 

ζην άξζξν 11 ηεο .Α Ξ1/2390/2013 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζηψλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π , ζην Ξ.Γ 60/2007» 

Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο 

(ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα (Ξαξάξηεκα Α' - Β')] 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα 

Ξεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά 

θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  φπσο απηά  πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 
i. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ην Λ. 4155/13 (Φ.Δ.Θ./Α729-05-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

Νη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf .Ρα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πιελ ησλ Φ.Δ.Θ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή  δελ 

πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηφηππα.  

Νη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά 

απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

(Ξξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά 

είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο , Ξηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο 

θνξείο. 
ΡερληθΪ πξνζθνξΨ 

Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 

θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.                                                                           

Ν πξνζθέξσλ εθηφο απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζα επηζπλάςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηεο 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ ηπρφλ πξνζπέθηνπο θιπ. 

Ξεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 
Πηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα (Ξξνκεζεπηή). 
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή 
Ξξνζθνξά». 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 
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αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 
απφθξνπζε φξσλ δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο γίλνληαη φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 
δεηήζεθαλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

Νη πξνκεζεπηΩο πξΩπεη λα δψζνπλ πξνζθνξΨ εΫηε γηα φιε ηελ πνζφηεηα ζηελ θαηεγνξΫα ησλ 
θαπζΫκσλ εΫηε γηα φιε ηελ πνζφηεηα ζηελ θαηεγνξΫα ησλ ειαηνιηπαληηθψλ εΫηε γηα ην ζχλνιν 
ηεο πξνκΪζεηαο. 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα φζν δηάζηεκα δεηείηαη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν 

ΡηκΩο πξνζθνξψλ επηβαξχλζεηο κεηνδνηψλ. 

Ζ ηηκή γηα ηα θαχζηκα πνπ ζα δνζεί ζα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηελ 
εθάζηνηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή ζην Λ. Γσδεθαλήζνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ησλ θαπζίκσλ. Υο κέζε ηηκή ζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε ε ηηκή πνπ εθδίδεη ην εκεξήζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ 
πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, είηε ην εβδνκαδηαίν δειηίν επηζθφπεζεο ηηκψλ θαπζίκσλ πνπ 

εθδίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, αλάινγα κε ην ηη έρεη εθδνζεί θάζε 

θνξά. Πε πεξίπησζε πνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο δελ έρεη εθδνζεί κέζε ιηαληθή ηηκή ηφηε ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
ε κέζε εκεξήζηα ιηαληθή ηηκή ηεο εγγχηεξεο κε ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο εκέξαο.   

Γηα ηα ειαηνιηπαληηθά θαη ινηπά πιηθά ε ηηκή ζα δίλεηε αλά κνλάδα. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 
θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο απφ ην Φ.Ξ.Α. γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζην 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ γηα ηα ιηπαληηθά θαη πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα θαχζηκα. 

Ξξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ δηαθήξπμε 

πξνβιέπνληαη ηηκέο ζε ζπλάιιαγκα γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ 
επίζεκε ηηκή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

Ξξνζθνξά πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή 
εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο (ηηκή Dumping)  ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο 

επηδφηεζεο απνξξίπηεηε σο απαξάδεθηε. Νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ξξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο, ηφζν ε αλψηεξε φζν θαη ε θαηψηεξε ηηκή, βξίζθνληαη ραξαθηεξηζηηθά πέξα 
απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά (αθξαίεο πεξηπηψζεηο) απηέο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο αιιά ιακβάλεηαη ππφςε ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή (αλψηεξε ή θαηψηεξε). 

 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ηνπ είδνπο 
απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ηηκή, ην είδνο ζα απνηηκάηαη ζηελ θαηψηεξε ηηκή απφ ηελ νπνία ζα αθαηξνχληαη 

ε πξνζθεξζείζα έθπησζε, νη θξαηήζεηο θ.ι.π. 
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο.   

Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ξξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

 

 

Άξζξν 9ν 

Σαξαθηεξηζκφο ΠηνηρεΫσλ Ϊ Ξιεξνθνξηψλ θαηΨ ηελ πξνζθνξΨ σο εκπηζηεπηηθψλ 

Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ 
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έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

 

       
Άξζξν 10ν  
ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. (ζχκθσλα κε ην άξζξν 157, παξάγξαθνο 1α, ηνπ Λ. 

4281/2014). Ξξνκεζεπηήο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία - νκάδα εηδψλ ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή  ίζε κε ην 2% ηεο επηκέξνπο  πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο νκάδαο πνπ 

επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη.   

Ξξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε αμία, δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, ελψ ησλ ππνινίπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ ακέζσο κεηά αθνχ ππνγξάςνπλ 

πεχζπλε Γήισζε φηη δελ πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Νη εγγπήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

α) Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) Ρνλ εθδφηε, 

γ) Ρνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη,  

δ) Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη,  

ζη) Ρελ πιήξε επσλπκία, 

δ) Ρε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη,  

ε) Ρελ εκεξνκελία ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  

η) Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ  θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά,  

ηα) Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο , ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη  

ηβ) Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα 

απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. Ρν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Έιιεηςε θάπνηνπ απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία εγγπήζεσο, δελ ζεκαίλεη απνθιεηζκφ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, αιιά απφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ε αλαδήηεζε ή κε ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ ειιείπνληνο ζηνηρείνπ εληφο ηαθηήο απ’ απηήλ πξνζεζκίαο. 
Ξξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
Β. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ην θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

γηα πνζφ ίζν κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 157, παξάγξαθνο 1β ηνπ Λ. 4281/2014) . 

Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν πεξηερφκελν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξ. 2 ηνπ αξ. 26 

ηνπ ΔΘΞΝΡΑ (.Α. 11389/93). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη (ή θαηαπίπηεη ή επηζηξέθεηαη αλαιφγσο κεησκέλε) κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
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παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

 
 

Άξζξν 11ν  
 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηΩο γηα εθαηφλ εΫθνζη (120) εκΩξεο απφ 
ηελ εκεξνκελΫα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ν ππνινγηζκφο  ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αξρίδεη απφ 

ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε  απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθ’ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε 
ηεο.  

 
 

Άξζξν 12ν 
ΖιεθηξνληθΪ ΑπνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΔΠΖΓΖΠ γίλεηαη ζε 

ηέζζεξηο  (4) εξγάζηκεο εκέξεο, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο  

15/06/2016 εκέξα ΡεηΨξηε θαη ψξα 10:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα 

νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». 

Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 

απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή 

Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα 

έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν Γηαγσληζκφο αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα. 

Πηελ πεξίπησζε απηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά φινπο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπο γηα ηελ 
αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηε 

λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γφκνπ Θαιπκλίσλ http://www.kalymnos.gov.gr/ κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ 
νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 
(ΡΑΞ/.40.4/3/1031/2012 ΔΘ Β΄1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013. 
Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ κέρξη θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ 
εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ Ξξνζθνξψλ. Ρν πιήξεο θείκελν 
ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλήζεσλ ζα αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr.  

Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη 
ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο http:// 

www.kalymnos.gov.gr  
Ρα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Ξξνκεζεπηέο θαη θέξνπλ ςεθηαθφ ππνγξαθή.  
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Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 
 

ΑΟΘΟΝ 13 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ππγθεθξηκέλα κέζα απφ ην Πχζηεκα : 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

• Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην Πχζηεκα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κε ζπλεκκέλν ην 

Ξξαθηηθφ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

(ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή 

πξνο απηνχο ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο. 

Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 

ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα 

απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή πξνκεζεηψλ. 
 Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληαο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη 

κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ 
έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 
ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ξεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα 

απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή πξνκεζεηψλ. 

 Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
  Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 14ν 
ΘξΫζε απνηειεζκΨησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Ρν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ, 
κπνξεί λα πξνηείλεη : 

 

α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κηθξφηεξε  πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Ρν 
πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50%. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ 

θαζνξηδνκέλνπ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
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β. Ρελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ 

πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ 

απηψλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ ν πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη 
κε θιήξσζε. 

γ. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ 
θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (εάλ απαηηνχληαη). 

δ. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή 

ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο. 
ε. Σνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε πεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πξνκήζεηαο. 
ζη. Καηαίσζε   ηεο  πξνκήζεηαο. 

 
Πηελ πεξίπησζε, πνπ ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα : 

α. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ή κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

πξνκήζεηαο . 
β. Ππλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ . 

γ.  Ρειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο ηφηε ηελ ηειηθή 
απφθαζε ιακβάλεη ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

 

ΑΟΘΟΝ 15ν  

ΠπλΩρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κπνξεί  ν 
δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ πξνθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά ζπκκεηέρνληεο ρσξίο 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ξξνυπφζεζε ν αξρηθφο δηαγσληζκφο λα έρεη 
απνηχρεη ή λα έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκα ηνπ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 16 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖΠ ΚΔΗΝΓΝΡΖ - ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο 
θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε φξνπο, ν νπνίνο πξνζέθεξε: α) γηα ηα θαχζηκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ζην Λ. Γσδεθαλήζνπ θαηά 
ηελ εκέξα παξάδνζεο γηα ηε θαηεγνξία  θαχζηκα  β) γηα ηα ειαηνιηπαληηθά ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή 
γηα ηε θαηεγνξία ιηπαληηθά. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνηείηαη 
ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ησλ νπνίσλ αλνίρηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζηνλ κεηνδφηε, 
ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ζπλνδεπηηθά θαη πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άρθρο 17ο 
ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝ ΡΖΠ ΞΝΓΟΑΦΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο σο εμήο:  
 
α.  Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο 

πνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ 
ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 
Αξκφδηαο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 5 κέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ ζπκκεηνρή πξνκεζεπηή     ζ’ 
απηφλ. 

πνβάιιεηαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπο θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ . 

Νη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο  δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ  
δηαγσληζκνχ αιιά απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηηο απνθάζεηο ησλ Αξκνδίσλ Δπηηξνπψλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο νη εληζηάκελνη 
ιακβάλνπλ γλψζε κε δηθήο ηνπο θξνληίδα. 
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Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ  πξναλαθεξφκελσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 
Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ. Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη θαη γηα ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 18 
ΑΘΟΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηνλ Γήκν, ν 

δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε λέα δηαθήξπμε , αθνχ εηδνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα απηνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. 

Δπίζεο ν Γήκνο Θαιπκλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ νπνηεδήπνηε θξίλεη 

θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αδεκίσο δη' απηφλ πέξαλ ησλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 19 
ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ 
παξάγνληαη ζην Πχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο 

δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2690/1999, ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 Φ.Δ.Θ. Β’ 1317/23.04.2012) 
θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4155/2013 

 
 
 
 

ΑΟΘΟΝ 20ν 
ΞξνΩιεπζε πξνζθεξνκΩλσλ πιηθψλ 

 
Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο  ηελ  ρψξα πξνέιεπζεο θαη 

θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ην εξγνζηάζην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ηα 

πξναλαθεξφκελα πιηθά θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ. 
Ξξνζθνξά ζηε νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε ζα  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
ΑΟΘΟΝ 21ν 

Ξξνζθφκηζε ΓεΫγκαηνο –επηηφπηνο Ωιεγρνο εγθαηαζηΨζεσλ 
Ζ επηηξνπή  αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη λα δεη  δείγκαηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα 
θαζνξηζζεί απφ απηήλ εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. Ζ κε πξνζθφκηζε δείγκαηνο δελ 
είλαη ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

    Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
πξνζθεξφλησλ ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ηα έμνδα ηεο πξνο ηνχην 
ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία. Ζ 
θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνληεο δηαηάμεηο πεξί 
εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηεο ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. Πε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 22ν 

ΑλαθνΫλσζε θαηαθχξσζεο 
Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ 
ΔΘΞΝΡΑ.  

 

ΑΟΘΟΝ 23ν 

πνγξαθΪ ζχκβαζεο 
Ν πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο 10 εκεξψλ θαη φρη πέξαλ απφ ηηο 

15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ  ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Ν ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. 
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ΑΟΘΟΝ 24ν 

ΓηΨξθεηα – ΔπΩθηαζε – ΓηαθνπΪ ηεο ζχκβαζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηα θαχζηκα ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ. Γηα ηα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά ε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο νξίδεηαη έσο νινθιεξψζεσο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνινγίδεηαη ζε ηέζζεξηο κήλεο. 

 Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε 
ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Ζ ζχκβαζε δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν απφ 
ηνλ Γήκαξρν. 

Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ  ηνχην πξνβιέπεηαη απφ  ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 

ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 25ν 
ΞαξΨδνζε – ΞαξαιαβΪ 

Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.  
Νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη κε γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία απφ ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ Γήκνπ. 
Ρα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζην Ππλεξγείν ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή νξηδφκελε πξνο ηνχην απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηε ζχκβαζε κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 
   Ζ επηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη αλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θαπζίκνπ πνπ πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο είλαη ίδηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε 
πξνζθνξά ηνπ, κπνξεί θαηά ηε θξίζε ηεο λα θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ησλ  
θαπζίκνπ ζε έλα απφ ηα επίζεκα εξγαζηήξηα ηνπ θξάηνπο φπσο ΓΣ ή ΔΚΞ ή ΞΛ ή Σ. ΠΡΟΑΡΝ. Ζ 
δαπάλε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ ην Γήκν. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή 
παξάδνζε ζα ζπληάζζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
ηκεκαηηθήο παξαιαβήο εθ’ εθφζνλ δελ δηελεξγεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 
   Ζ παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
        Ζ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα 
ζπληάμεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 
ΑΟΘΟΝ 26ν 

Ρξφπνο πιεξσκΪο 

Ζ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  απφ ην Γήκν Θαιπκλίσλ κεηά ηελ 
έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - εληφο ηξηκήλνπ κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα  πεξεζία. 

Ζ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ην Γήκν εληφο 

ηξηκήλνπ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ 
πξσηνθφιινπ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Σξεκαηηθνχ εληάικαηνο. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα  γηα ηελ πξνκήζεηα πεξεζία. 
Ρπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα  πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κεηαμχ Γήκνπ 

θαη πξνκεζεπηή ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηεο .Α. 11389/ 93 ηνπ Ξ.ΔΠ.    

 
 

ΑΟΘΟΝ 27ν 
Σξφλνο ΞαξΨδνζεο 

 
Α) Ν ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηε θάζε ηκεκαηηθή πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ νξίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο 
(24)ψξεο απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο  νξίδεηαη πνηληθή 
ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ.   

Β) Ζ παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 28ν 
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    Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα εθηφο απφ πξνζπέθηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 29ν 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί νιφθιεξε ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζε 

δπν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζε δχν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο θαη κηα 

ηνπηθή εθεκεξίδα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία. Αλ δελ ππάξρεη ηνπηθή, ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ζηελ 

έδξα ηνπ Λνκνχ θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί ζην 

ΓΗΑΓΔΗΑ. Νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

ΘΖΚΓΖΠ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr, ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε 

www.kalymnos.gov.gr.  

 
Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη ησλ ηπρφλ επαλαιήςεσλ ηεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ζηνλ 

νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 30ν 

Θαλφλεο Γεκνζηφηεηαο ηεο ΓηαθΪξπμεο 
Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ν ΔΘΞΝΡΑ. Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο ηζρχεη ν ΔΘΞΝΡΑ θαη φηαλ απηφο δελ αλαθέξεηαη ν Λ. 2286/1995. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 31ν 

ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΛΝΚΥΛ 
Κε ηελ παξνχζα εγθξίζεθαλ θαη νη ππ’ αξηζ. Κει.: 12/2016 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο.  
 

 
 

 
ΡΔΣΛΗΘΖ  ΔΘΘΔΠΖ 

 
 Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη 

βελδίλεο ακφιπβδεο, ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ έξγσλ, ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

          Ζ παξνχζα κειέηε έρεη επεμεξγαζηεί ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ην Γξαθείν 

Θίλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ζρεηηθή κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ, θαζψο θαη ηνπο κεληαίνπο κέζνπο φξνπο 

θαηαλάισζεο ζε Ξεηξειαίνπ Θίλεζεο θαη Βελδίλεο Ακφιπβδεο απηψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ 

έξγνπ θάζε ππεξεζίαο.  Δπίζεο έιαβε γλψζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ γηα ην 

έηνο 2016 ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο γηα κειινληηθή πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ, 

πξνυπνινγίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ελδερνκέλσο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ ζε Ξεηξέιαην Θίλεζεο θαη Βελδίλε Ακφιπβδε.  

     Ρν δεηνχκελν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη ζηε Θ..Α. 316/2010/12 (ΦΔΘ 501 Β/29-2-2012) πνπ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 
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λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ ακφιπβδεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο , πξνο ηελ 

νδεγία 2009/30/Δ.Θ. ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη φπσο ηπρφλ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Δπίζεο θάζε ηζρχνπζα πξνδηαγξαθή πνπ αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα (θπζηθά θαη 

ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ 

Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο θαη είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Θξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ.  

Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 

ησλ γξψλ Θαπζίκσλ Θίλεζεο θαη ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα θαη γηα ηα δχν είδε, φπσο  

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ 

φιε ηελ πνζφηεηα θαη ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. 

Ρν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε ακφιπβδε βελδίλε ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηκεκαηηθά, 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ θαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ, ζηηο 

δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξαθηηθφ 

πξφβιεκα γηα ηνλ Γήκν Θαιπκλίσλ, παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 

Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

Θαζψο νη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Θαιπκλίσλ, είλαη πηζαλφ λα κε ρξεηαζηεί λα παξαδνζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε εθηηκσκέλε πνζφηεηα ηεο 

κειέηεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε παξνχζα 

κειέηε πνζνηήησλ, γηα θάζε είδνο, σο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε γηα απηφ απφ ην Γήκν Θαιπκλίσλ. 

Ρα πξνκεζεπφκελα είδε πγξψλ θαπζίκσλ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ.  

     Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ  (%) επί ηεο εθάζηνηε 

δηακνξθνχκελεο, κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ γξψλ 

Θαπζίκσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηνπ λνκνχ 

Γσδεθαλήζνπ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηνπ είδνπο, πεηξέιαην θίλεζεο ή βελδίλε ακφιπβδε. 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 176.890,00 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 16% θαη ζα βαξχλεη θαηά πεξίπνπ ην 50% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 θαη 

θαηά πεξίπνπ 50% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

      Δίλαη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ γηα ην 

έηνο 2015 ζε βάξνο ησλ Θ.Α. 10-6641, 20-6641.0001, 20-6641.0002, 30-6641, 35-6641, 70-

6641.0001, 70-6641.0002, 70-6641.0003 θαη 70-6641.0004.  

       Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, κε ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο 

λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

νηθνλνκηθή θαη ηερληθφ-επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη πείξα. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΑΟΘΟΝ 1ν   

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ. 

        Νη πξνδηαγξαθΩο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηελ πξνκΪζεηα πγξψλ θαπζΫκσλ, πεηξειαΫνπ 

θΫλεζεο θαη βελδΫλεο ακφιπβδεο, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκΨησλ θαη ησλ κεραλεκΨησλ 

Ωξγσλ, ηνπ ΓΪκνπ ΘαιπκλΫσλ. 

        Ζ εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ησλ Ξξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε δηελέξγεηα  

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο α) κε πνζνζηφ έθπησζεο επί 

ηεο εθαηφ (%) ζηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ζην Λ. Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ εκέξα 
παξάδνζεο γηα ηε θαηεγνξία θαχζηκα2 θαη β) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή γηα ηε 

θαηεγνξία ιηπαληηθά, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ 
πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη αλνηθηή, κε ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο 

πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε νηθνλνκηθή θαη ηερληθφ-επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη πείξα.  

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝ ΗΠΣΝΛ. 

        Νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο 

ακφιπβδεο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά ή ηα Δζληθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

πξνεγνχκελσλ ή Δπξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ή ηέινο θνηλέο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΦΔΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ (DIESEL) 

           Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

Ζ ππφ πξνκήζεηα  πνζφηεηεο πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ θίλεζεο, αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

ΞξνυπνινγηζζεΫζεο πνζφηεηεο ΞεηξΩιαηνπ ΘΫλεζεο 

      Νη πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο ζε Ξεηξέιαην Θίλεζεο είλαη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ 

Θίλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο, ην νπνίν έρεη επεμεξγαζηεί ηελ ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί, κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ, θαζψο θαη ηνπο κεληαίνπο κέζνπο φξνπο θαηαλάισζεο ζε Ξεηξειαίνπ 

Θίλεζεο απηψλ.  

      Νη κεληαίνη κέζνη φξνη θαηαλάισζεο ζε Ξεηξειαίνπ Θίλεζεο έρνπλ αλαρζεί ζε αλάγθεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ θάζε ππεξεζίαο. 

                                                 
2
 Για ηα καύζιμα ιζτύοσν ηα παρακάηω:  

Θα πρέπει ηο ποζοζηό έκπηωζης επί ηης μέζης λιανικής ηιμής κασζίμων (ποσ ιζτύει καηά ηη μέρα παράδοζης), ποσ 

θα ζσμπληρωθεί ζηο ζσνημμένο ένησπο οικονομικής προζθοράς ηης σπηρεζίας, ηο οποίο θα πρέπει να 

ζσμπληρώζοσν σποτρεωηικά οι προμηθεσηές, να ζσμβαδίζει με ηην ηιμή μονάδος προζθοράς ποσ θα καηατωρηθεί 

από ηον προμηθεσηή ζηο ζύζηημα. 

π.τ. Μέζη λιανική ηιμή κασζίμων καηά ηη μέρα παράδοζης: 1€ 

Τιμή μονάδος προζθοράς ποσ θα καηατωρηθεί ζηο ζύζηημα: 0,80€ 

Ποζοζηό έκπηωζης ποσ θα ζσμπληρωθεί ζηο ένησπο οικονομικής προζθοράς: 20% 
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      Δπίζεο πξνβιέθζεθαλ πξφζζεηεο πνζφηεηεο Ξεηξέιαηνπ Θίλεζεο ζχκθσλα κε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ γηα ην έηνο 2016 ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο πινπνίεζεο δεκνηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

αιιά θαη γηα κειινληηθή πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ.  

       Δπνκέλσο πξνυπνινγίδνληαη θαη ζπλππνινγίδνληαη νη ελδερνκέλσο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ ζε Ξεηξέιαην Θίλεζεο. Πχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ  νη πξνυπνινγηζζείζεο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ζε πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel), γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ 12 κελψλ θαηαλεκεκέλν ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ είλαη: 

 

Α) πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο 60.000 ιίηξα 

Β) Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία 50.000 ιίηξα 

Γ) Ρερληθή πεξεζία   15.000 ιίηξα 

Γ) Ξπξνζβεζηηθφο Πηαζκφο β’ Ράμεσο Θαιχκλνπ 7.000 ιίηξα. 

Δ) Γεκνηηθφ Διαηνηξηβείν 4000 ιίηξα 

Πη) πεξεζία Ζιεθηξνθσηηζκνχ  2.000 ιίηξα. 

Ε) πεξεζία Ξξαζίλνπ 2000 ιίηξα. 

Πχλνιν πξνυπνινγηζζεηζψλ πνζνηήησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel), γηα 12 

κήλεο 140.000 ιΫηξα. 

Νη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην 

πεηξέιαην θίλεζεο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θηλεηήξσλ Diesel. 

Δηδηθφηεξα, ην πεηξέιαην θίλεζεο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξφ, δηαπγέο θαη δε ζα 

πεξηέρεη λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο ζε πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ απφθαζε ηνπ 

Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 355/2000 «Ξεηξέιαην θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ». Νη ελ 

ιφγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξντφληα ππξφιπζεο ή θαη κίγκαηα απηψλ ζε 

ηέηνηεο αλαινγίεο, ψζηε λα πιεξνχληαη φινη νη φξνη ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Γεληθφηεξα, νη ηδηφηεηεο 

ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη 

ζηελ 

παξαπάλσ απφθαζε. 

Ρν πεηξέιαην θίλεζεο ζα έρεη ην θπζηθφ ηνπ ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρξσζηηθψλ νπζηψλ ή 

ηρλεζέηνπ. Νη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζα είλαη πάληα 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 355/2000 θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο δχν παξαθάησ πίλαθεο : 

  

ΞΫλαθαο 1. : ΞαξακΩηξσλ ΞεηξειαΫνπ ΘΫλεζεο Diesel 

ΞαξΨκεηξνο ΚνλΨδεο 

ΚΩηξεζεο 

ΔιΨρηζηα 

Όξηα 

ΚΩγηζηα 

Όξηα 

ΚΩζνδνο ΔιΩγρνπ 

Γείθηεο θεηαλίνπ  

 

 46,0 - EN ISO 4264 
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Ξπθλφηεηα ζηνπο 15 OC  

 

kg/ m3 820 845 EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Πεκείν αλάθιεμεο OC  55 - EN 22719 

Αλζξαθνχρν ππφιεηκκα (επί 10% 

ππνιείκκαηνο απφζηαμεο) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Ρέθξα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Λεξφ mg / kg - 200 PR EN ISO 12937: 1996 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο  Θιάζε 1 EN ISO 2160 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε g/m3 - 25 EN ISO 12205 

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα mg / kg - 24 EN ISO 12662 

Ιηπαληηθφηεηα, δηνξζσκέλε δηάκεηξνο 

θζνξάο ζθαηξηδίνπ 

(wsd 1,4) ζηνπο 60 OC 

κm  460 ISO 12156-1 

Ημψδεο ζηνπο 40 OC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απφζηαμε: 

Απφζηαγκα ζηνπο 250 OC 

 

% (v/v) 

- 65 PR EN ISO 3405: 1998 

Απφζηαγκα ζηνπο 350 OC % (λ/λ) 85 - PR EN ISO 3405: 1998 

Απφζηαγκα 95 % (v/v) OC  (β)   - 360 EN ISO 3405: 1988 (γ) 

 

         (α) Ρν φξην ηνπ αλζξαθνχρνπ ππνιείκκαηνο ηνπ Ξίλαθα 1 (0,3 % κεγ.) ηζρχεη γηα πεηξέιαην ζην 

νπνίν δελ έρεη γίλεη πξνζζήθε βειηησηηθνχ θαχζεσο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επξηζθφκελν πνζνζηφ ηνπ 

αλζξαθνχρνπ ππνιείκκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αλσηέξσ φξην, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλίρλεπζε 

παξνπζίαο ληηξηθψλ παξαγψγσλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ EN ISO 13759. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη ε 

παξνπζία βειηησηηθνχ θαχζεσο, ηφηε δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην φξην απηφ. Ξάλησο ε ρξήζε πξνζζέησλ 

δελ απαιιάζζεη ηα δηυιηζηήξηα απφ ηελ απαίηεζε ηνπ 0,30% κεγ. αλζξαθνχρνπ ππνιείκκαηνο πξν ηεο 

πξνζζήθεο βειηησηηθψλ. 

        (β) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θεηαλίνπ είλαη απαξαίηεηα θαη ηα απνζηάγκαηα 10%, 50% θαη 

90% (λ/λ).  

        (γ) Απφθαζε Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 2/2000 (Νδ. 98/70/Δ.Θ. Ξαξάξηεκα ΗΗ). 

 

ΞΫλαθαο 2. : ΞαξακΩηξσλ ΞεηξειαΫνπ ΘΫλεζεο Diesel 

ΞαξΨκεηξνο ΚνλΨδα Όξηα ΚΩζνδνο 

ειΩγρνπ ΘαηεγνξΫα Α (β) ΘαηεγνξΫα Ν 

(β) 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνχ θίιηξνπ 

(CFPP) (α) 

OC +5 -5 ΔΛ 116 

 
      (α) Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν ε δηαηήξεζε θαη' αλνρή ηνπ νξίνπ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα δηπιηζηήξηα, ηα νπνία απφ 1 Νθησβξίνπ νθείινπλ λα παξαδίδνπλ 

πεηξέιαην κε ραξαθηεξηζηηθά ξνήο ηεο Σεηκεξηλήο πεξηφδνπ.  

(β) Όπνπ : 

       Θαηεγνξία Α (Θεξηλή πεξίνδνο) : Απφ 1 / 4 έσο 30 / 9 θάζε έηνπο.  

       Θαηεγνξία Ν (Σεηκεξηλή πεξίνδνο) : Απφ 1 / 10 έσο 31 / 3 θάζε έηνπο. 
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Νη ηίηινη ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ζηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

ΞΫλαθαο 3. : Ξξφηππα ΞεηξειαΫνπ ΘΫλεζεο Diesel. 

Ξξφηππν ΡΫηινο 

EN 116  

 

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

ΔΛ 1δΝ 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PREN ISO 3405:1998 (ISO 

/ DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation 

to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating 

- U- tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates 

PREN ISO 12937: 1996 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration 

method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – 

Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 

Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 1997 Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13/85 

απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΦΔΘ 314/Β/1985) ή ησλ πξνηχπσλ EN ISO 3170 ή EN 

ISO 3171. 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΦΔΠ ΑΚΝΙΒΓΖΠ ΒΔΛΕΗΛΖΠ. 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, ακφιπβδεο βελδίλεο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

Ζ ππφ πξνκήζεηα  πνζφηεηεο πγξψλ θαπζίκσλ, ακφιπβδεο βελδίλεο, αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 

ΞξνυπνινγηζζεΫζεο πνζφηεηεο Ακφιπβδεο ΒελδΫλεο 
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     Νη πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο ζε Ακφιπβδε Βελδίλε είλαη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ 

Θίλεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο, ην νπνίν έρεη επεμεξγαζηεί ηελ ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί, κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ, θαζψο θαη ηνπο κεληαίνπο κέζνπο φξνπο θαηαλάισζεο ζε Ακφιπβδε 

Βελδίλε απηψλ. 

       Νη κεληαίνη κέζνη φξνη θαηαλάισζεο ζε Ακφιπβδε Βελδίλε έρνπλ αλαρζεί ζε αλάγθεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ θάζε ππεξεζίαο.  

      Δπίζεο πξνβιέθζεθαλ πξφζζεηεο πνζφηεηεο Ακφιπβδεο Βελδίλεο ζχκθσλα κε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ γηα ην έηνο 2015 ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο πινπνίεζεο δεκνηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

αιιά θαη γηα κειινληηθή πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ. 

       Δπνκέλσο πξνυπνινγίδνληαη θαη ζπλππνινγίδνληαη νη ελδερνκέλσο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ ζε Ακφιπβδε Βελδίλε. Πχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ  νη πξνυπνινγηζζείζεο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ζε Ακφιπβδε Βελδίλε γηα ηε δηάξθεηα ησλ 12 

κελψλ θαηαλεκεκέλε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ είλαη: 

Α) πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο 7.500 ιίηξα 

Β) Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία 5.500 ιίηξα 

Γ) Ρερληθή πεξεζία   2.000 ιίηξα 

Γ) Ξπξνζβεζηηθφο Πηαζκφο β’ Ράμεσο Θαιχκλνπ 1.500 ιίηξα. 

Δ) Γηνηθεηηθή πεξεζία  1.500 ιίηξα. 

Πη) πεξεζία Ζιεθηξνθσηηζκνχ  1.000 ιίηξα. 

Ε) πεξεζία Ξξαζίλνπ 1000 ιίηξα. 

Πχλνιν πξνυπνινγηζζεηζψλ πνζνηήησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζε πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel), γηα 12 

κήλεο 20.000 ιΫηξα. 

Νη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ε 

ακφιπβδε βελδίλε, ε νπνία πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο βελδηλνθηλεηήξσλ 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ κε ακφιπβδε βελδίλε. Ζ ακφιπβδε βελδίλε ζα έρεη ην θπζηθφ ηεο 

ρξψκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε ρξσζηηθήο νπζίαο. Γηα ηελ εχθνιε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο 

ηεο ζε άιια είδε βελδηλψλ απηνθηλήησλ ε ακφιπβδε βελδίλε ζα ηρλεζεηείηαη κε θηληδαξίλε ζε πνζνζηφ 3 

ρηιηνζηφγξακκα αλά ιίηξν. Ζ πνηνηηθή αλίρλεπζε θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θηληδαξίλεο ζα 

γίλνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ κέζνδν ΗΟ 298/92. 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

πξνζζέησλ. Ρα πξφζζεηα απηά πξέπεη λα κελ έρνπλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο 

θηλεηήξεο. 

Ζ πξνζζήθε ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαηαιπηψλ ησλ απηνθηλήησλ απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε 

ζηελ ακφιπβδε βελδίλε ελψζεσλ ηνπ θσζθφξνπ. 
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Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο, ε νμχηεηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

αηζαλφιεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,007% φηαλ ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ASTM D 

1613/1991. 

Νη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 354/2000 «Ακφιπβδε βελδίλε, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη 

ειέγρνπ», παξνπζηάδνληαη ζηνπο δχν παξαθάησ πίλαθεο : 

          ΞΫλαθαο 4. : ΞαξακΩηξσλ Ακφιπβδεο ΒελδΫλεο 

ΞαξΨκεηξνο ΚνλΨδεο 

ΚΩηξεζεο 

Όξηα ΚΩζνδνη ειΩγρνπ 

ΔιΨρηζηα Κεγηζηα 

Ξπθλφηεηα ζηνπο 15 OC kg/m3 720 775 EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Ξεξηερφκελα θνκηψδε Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Γηάβξσζε ράιθηλνπ ειάζκαηνο 
(3h ζηνπο 50 OC) 

 Θιάζε 1 EN ISO 2160 

Αληνρή ζηελ νμείδσζε Ιεπηά 360 - EN ISO 7536 

Δκθάληζε  Θαζαξφ θαη δηαπγέο Νπηηθή παξαηήξεζε 

           

      ΞΫλαθαο 5. : ΞαξακΩηξσλ Ακφιπβδεο ΒελδΫλεο 

 

Ξαξάκεηξνο Κνλάδεο Όξηα Κέζνδνη 

ειέγρνπ  Θιάζε Α  

     (α) 

Θιάζε C  

     (α) 

Θιάζε C1 

      (α) 

Ράζε αηκψλ kg/m3 Διάρ. Κεγ. 45,0 60,0 50,0 80,0 50,0 80,0 EN 12/1993 

Pr EN 13016-

1:1997 (DVPE) (γ) 

% απφζηαγκα ζηνπο 70 
OC Δ70 

% (v/v) 

% (v/v) 

Διάρ. 

Κεγ. 

20,0 

48,0 

22,0 

50,0 

22,0 

50,0 

Pr EN ISO 

3405:1998  (δ) 

% απφζηαγκα ζηνπο 

100 OC Δ100 

% (λ/λ) 

% (λ/λ) 

Διάρ. 

Κεγ. 

46,0 

- 

46,0 

71,0 

46,0 

71,0 

(δ) 

% απφζηαγκα ζηνπο 

150 OC Δ150 

% (λ/λ) 

% (λ/λ) 

Διάρ. 

Κεγ. 

75,0 

- 

75,0 

- 

75,0 

- 

 

Ρέινο απφζηαμεο OC Κεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 

3405:1998 

πφιεηκκα απφζηαμεο % (λ/λ) Κεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 

3405:1998 

Γείθηεο απφζηαμεο (VLI) 

(10VP+7E70)  

          (β) 

 Κεγ. - - 1.050  

 

    (α) Θιάζε Α (Θεξηλή πεξίνδνο) :        Απφ 1 / 5 έσο 30 / 9 θάζε έηνπο. 

 Θιάζε Ν (Σεηκεξηλή πεξίνδνο) :          Απφ 1 / 11 έσο 31 / 3 θάζε έηνπο. 

 Θιάζε 01 (Κεηαβαηηθέο πεξίνδνη): Ηζρχεη γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Νθηψβξην. Κε απφθαζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Ξεηξνρεκηθψλ ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο, ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο, δχλαηαη ε 

01 λα παξαηείλεηαη θαη γηα ηνπο κήλεο Λνέκβξην θαη Κάξηην. 

 

(β) φπνπ: VP   = Ράζε αηκψλ 

              Δ70 = απφζηαγκα ζηνπο 70 OC. 
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     Δ100 = απφζηαγκα ζηνπο 100 OC. 

     Δ150 = απφζηαγκα ζηνπο 150 OC. 

     Δπηηξέπεηαη γηα έλα δεθαπελζήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ επνρηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά, θαη' αλνρή, βελδίλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ γηα ηελ εμάληιεζε 

ηπρφλ απνζεκάησλ. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα δηπιηζηήξηα, ηα νπνία νθείινπλ λα παξαδίδνπλ βελδίλε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 

   (γ) Ζ πεξίνδνο Pr EN 13016-1:1997 ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί ην VLI. 

   (δ) Βιέπε παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Απφθαζεο 2/2000 ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ 

Ππκβνπιίνπ (ελαξκφληζε ηεο Νδεγίαο 98/70). 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη φιεο νη κέζνδνη ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα αθξηβείαο. Πε πεξηπηψζεηο ακθηζβεηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ ζα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν EN ISO 4259: 1995. 

Νη ηίηινη ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ζηνπο δχν παξαπάλσ 

πίλαθεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

ΞΫλαθαο 6. : Ξξφηππα ΒελδΫλεο Ακφιπβδεο. 

Ξξφηππν ΡΫηινο 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.  

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PREN ISO 3405:1998 

(ISO / DIS 

3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to 

methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet 

evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - 

U- tube method. 

PREN 13016-1: 1997 

(DVPE) 

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 

saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13/85 

απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΦΔΘ 314/Β/1985) ή ησλ πξνηχπσλ EN ISO 3170 ή EN 

ISO 3171. 

ΑΟΘΟΝ 5ν 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΦΔΠ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ & ΙΝΗΞΥΛ ΙΗΘΥΛ 

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ησλ ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 
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ΞξνυπνινγηζζεΫζεο πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ 

     Νη πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο ζε ιηπαληηθά θαη ινηπά πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ 

ππεπζχλσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππλεξγείνπ Θαιχκλνπ έηζη φπσο θαηαηέζεθε ζην αξκφδην Γξαθείν Θίλεζεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο ηζρχνπλ θαη' ειάρηζην νη παξαθάησ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

α) Ζ φπνηα αλαθνξά ζε εκπνξηθή νλνκαζία ζηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο θαη ζηηο θαηαηάμεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθή, έρεη σο ζθνπφ λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν ηχπνο ησλ ιηπαληηθψλ 

ή ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη δελ απνηειεί θακία δέζκεπζε σο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 

ιηπαληηθψλ θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο, αξθεί ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ ή πιηθφ λα είλαη ζχκθσλν κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρνη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο (π.ρ. ACEA, API, ASTM, DIN, 

ISO, NLG, SAE, OEM, JASO, SHPD, θ.ιπ.). 

β) Ρα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο πνπ δίδεηαη κεηά ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γηεχζπλζε Ξεηξνρεκηθψλ 

ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο. Ζ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ζα έρεη εθδνζεί απφ ην Γ.Σ.Θ.  

γ) Ρα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα είλαη πξσηνγελή ζπλζεηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε πξντφληα απφ αλαγελλεκέλα ιηπαληηθά. 

δ) Γηα ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα θαηαηεζνχλ ζε επίζεκν έγγξαθν ηεο εηαηξείαο φια ηα 

ηππηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή εηδηθφ βάξνο, ημψδεο, δείθηεο ημψδνπο , ζεκείν 

αλάθιεμεο, ζεκείν ξνήο θαη αιθαιηθφηεηαο (ΡΒΛ) , δηάξθεηα δσήο ιηπαληηθνχ θ.ιπ. 

 

ΑΛΡΗΤΘΡΗΘΝ ΛΔΟΝ (ζπκππθλσκΩλν). 

     Αληηςπθηηθφ θαη αληηζθσξηαθφ γηα ςπγεία απηνθηλήησλ αδηάιπην, 100%, θαηάιιειν γηα φια ηα 

απηνθίλεηα θαη φιεο ηηο επνρέο γηα λα παξέρεη πξνζηαζία απφ ςχρνο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

     Ξξνδηαγξαθέο: BS 6580, ANFOR NF R 15-601. 

 

 

     ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΓΗΑΦΝΟΗΘΥΛ - ΒΑΙΒΝΙΗΛΔΠ SAE 75W-90 GL-5. 

     Ππλζεηηθήο ηερλνινγίαο βαιβνιίλε γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θηβψηηα ηαρπηήησλ, ρεηξνθίλεηα, 

φπνπ ν θαηαζθεπαζηήο απαηηεί ιηπαληηθφ ημψδνπο 75Κ90. Θαηάιιειε γηα ηππνεηδή γξαλάδηα, εληζρπκέλε 

κε αληηηξηβηθά πξφζζεηα. Ηθαλή λα παξέρεη άξηζηε πξνζηαζία ησλ γξαλαδηψλ θαηά ηεο θζνξάο, 

δηάβξσζεο, ζνξχβνπ.  

     Ξξνδηαγξαθέο: API GL-5 MΖL-L2105D. MAN 324N. 

 

      ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΑΡΝΚΑΡΥΛ ΘΗΒΥΡΗΥΛ (DEXRON IID and IIIG).  

     Ιηπαληηθφ απηφκαησλ θηβσηίσλ ηαρχηεηαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ηξηβέο θαη ν πςειφο δείθηεο 

ημψδνπο πνπ πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο . Θαηάιιειν γηα απηφκαηα θηβψηηα 

ηαρπηήησλ , πδξαπιηθά ηηκφληα θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θάζε ηχπνπ , φπσο επηβαηηθά , 

θνξηεγά , ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.. 

     Ξξνδηαγξαθέο: GENERAL MOTORS DEXRON IID and IIIG , FORD ΄S MERCON, ALLISON C-4 

MERCEDES BENZ SHEET 236.1 , ZF TE-ML 09/11/14 , VOITH . 

 

 

ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΒΔΛΕΗΛΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 10W-40 ΠΛΘΔΡΗΘΝ 
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     Ππλζεηηθφ πνιχηππν ιηπαληηθφ, ηδαληθφ γηα βελδηλνθηλεηήξεο θαηαιπηηθνχο, 

πνιπβάιβηδνπο, ίπΓβν θαζψο θαη πεηξειαηνθηλεηήξεο. Δμαζθαιίδεη ηελ άκεζε ιίπαλζε ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ θηλεηήξα. 

     Ξξνδηαγξαθέο: API SL/CF,ACEA A3/B3/B4, VW 500.00/505.00, MB229.31, BMV Longlife 04, GM Dexos 

2 

 

 

ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΣΟΝΛΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ 2Ρ. 

     ςειήο ηερλνινγίαο ιηπαληηθά δίρξνλσλ θηλεηήξσλ. Ππλήζεο αλαινγία κε βελδίλε 5%.  

     Ξξνδηαγξαθέο: API TA/TB , ASTM TCS. 

 

ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ SAE 10W - 40.  

     πεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο (S.H.P.D.E.O.). Πρεδηαζκέλν 

γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο απινχο θαη turbo πνπ  αληηκεησπίδνπλ βαξηέο θαη δπζκελείο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο , γηα κεγάια δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα εμαζθαιίδεη πςειή πίεζε ιαδ ηνχ θαη λα παξέρεη 

εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο. 

     Ξξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF , API SL/SJ , ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275 , 

MACK EO-M Plus , CUMMINS CES 20076/20077 VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a 

    ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ SAE 15W – 40 (API CG4/CF/SH/SJ, ACEA A3-96, B3-

96 , B4-98 .E3-96 CCMC D5).  

 

        Ξνιπβάζκην νξπθηέιαην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππεξχςειεο απφδνζεο (SUPER HIGH 

PERFORMANCE DIESEL), εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο, turbo intercooler θαη 

ζπκβαηηθνχο κε πξφζζεηα πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζηνλ θηλεηήξα θάησ απφ ηηο 

δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  

       Ξξνδηαγξαθέο: API CG4/CF/SH/SJ , ACEA A3-96 , B3-96 , B4-98 .E3-96 CCMC D5 , MERCEDES 

BENZ 28,3/229,1, MAN M3275 , VW 501,01/505.00 , VOLVO VDS-2, ALLISON C4 , MACK EO-L , MTU 

OT-2. 

 

 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ SAE 15W – 40 (API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF , API 

SL/SJ , ACEA E7-04).  

      πεξχςειεο απφδνζεο πνιπβάζκην ιηπαληηθφ γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο (S.H.P.D.E.O.), γηα κεγάια 

δηαζηήκαηα αιιαγήο, ηθαλφ λα παξέρεη εμαηξεηηθή πξνζηαζία θαηά ηεο θζνξάο θαη ηεο νμείδσζεο .  

      Ξξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF , API SL/SJ , ACEA E7-04, MB 228,3 MAN M3275 , 

MACK EO-M Plus , CUMMINS CES 20076/20077,VOLVO VDS-3 MTU Level 2,Catepillar ECF-1a  

ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΟΑΙΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ISO 46.  

     Νξπθηέιαηα πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο , εληζρπκέλα κε εηδηθά πξφζζεηα γηα 

κεγάιε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία γηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο .  

     Ξξνδηαγξαθέο: DIN 51524 , part 2 and 3 HLP , SEB 181 222 , ANFOR NF E48-603 ,  

VDMA 24318 , CETOR RP91H , VICKERS M-2950-S and I-286-S. 

     ΠΞΟΔΗ ΑΛΡΗΠΘΥΟΗΑΘΝ. 

    Ππξέη πνιιαπιήο ρξήζεο, αληηζθσξηαθφ, μεβηδψλεη θξαθαξηζκέλεο βίδεο θαη παμηκάδηα θ.ιπ.  

Ππληεξεί θαη ιηπαίλεη θάζε κεηαιιηθφ κέξνο θαη αθαηξεί ηελ πγξαζία.  

 

 

     ΠΞΟΔΦ ΓΟΑΠΠΝ . 

         Ππξέη απφ γξάζν ιεπθνχ ιηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ , έρεη θαιή 

ρεκηθή ζηαζεξφηεηα, απσζεί ηελ πγξαζία θαη πξνζθχεηαη εχθνια ζε επηθάλεηεο. Ξξνζηαηεχεη 

αληηθείκελα απφ ην λεξφ θαη είλαη άξηζηα αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ ζε αικπξά θαη βξψκηθα λεξά. Αληέρεη 
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ζε φμηλα θαη βαζηθά δηαιχκαηα θαζψο επίζεο πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε. Ηδαληθφ γηα ιίπαλζε 

ξνπιεκάλ, δηαθνξηθψλ , γξαλαδηψλ ,εδξάλσλ , νδεγψλ , αξζξψζεσλ , θαη γεληθήο ρξήζεο ζε απηνθίλεηα 

ηξαθηέξ κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία. 

    ΞΑΛΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. 

         Ξαλί, θαηάιιειεο πνηφηεηαο, θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ, απφ ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ   ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Η ΘΑΠΗΚΑ  

Α/Α ΔΫδνο γξνχ ΘαπζΫκνπ ΚνλΨδα 
ΚΩηξεζεο 

ΔλδεηθηηθΪ 
Ξνζφηεηα 

ΚΩζε ΔλδεηθηηθΪ 
ΡηκΪ*/lt (€) 

ΠΛΝΙΝ (€) 

1 Ξεηξέιαην θίλεζεο Ιίηξν (lt) 140.000 0,983 137.620,00 

2 Ακφιπβδε βελδίλε Ιίηξν (lt) 20.000 1,346 26.920,00 

Πχλνιν 1 164.540,00 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΗΗ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΑ 

Α/Α ΔΫδνο Ιηπαληηθνχ ΚνλΨδα 

ΚΩηξεζεο 

Ξνζφηεηα ΡηκΪ κνλΨδαο  

 

ΠΛΝΙΝ (€) 

1 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 
SAE 15W – 40 synthetic 

Βαξέιη (Ρεκ.) 
(200 Ιίηξα) 

2 1.300,00 2.600,00 

2 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 

SAE 15W – 40 

Βαξέιη (Ρεκ.) 

(200 Ιίηξα) 

1 580,00 580,00 

3 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 

20-50 

Γνρείν (Ρεκ.)  

(20 Ιίηξα) 

4 75,00 300,00 

 4 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 

SAE 30 

Βαξέιη (Ρεκ.) 
(200 Ιίηξα) 

1 400,00 400,00 

5 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ 

ΒΔΛΕΗΛΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 

10W-40 ΠΛΘΔΡΗΘΝ 

Βαξέιη (Ρεκ.) 

(200 Ιίηξα) 

1 700,00 700,00 

6 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΗΣΟΝΛΥΛ 
ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ 2Ρ. 

Θηβψηην (Ρεκ.) 
(12 Σ 1 Ιίηξν) 

3 30,00 90,00 

7 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΑΡΝΚΑΡΥΛ 

ΘΗΒΥΡΗΥΛ (ATF DEXRON IID and 
IIIG). 

Βαξέιη (Ρεκ.) 

(200 Ιίηξα) 

2 600,00 1.200,00 

8 ΙΗΞΑΛΡΗΘΝ ΓΟΑΙΗΘΝ 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ISO 46. 

Βαξέιη (Ρεκ.) 
(200 Ιίηξα) 

7 350,00 2.450,00 

9 ΓΟΑ ΦΟΔΛΥΛ ΓΝΡ-4 Θηβψηην (Ρεκ.)  

(12 Σ 250 ml) 

4 50,00 200,00 

10 ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΓΗΑΦΝΟΗΘΥΛ – 

ΒΑΙΒΝΙΗΛΔΠ SAE 75W-90 full 

Synthetic GL-5. 

Γνρείν (Ρεκ.) 
(20 Ιίηξα) 

4 100,00 400,00 

11 ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΓΗΑΦΝΟΗΘΥΛ – 
ΒΑΙΒΝΙΗΛΔΠ SAE 80W-90. 

Βαξέιη (Ρεκ.) 
(200 Ιίηξα) 

1 800,00 800,00 

12 ΓΟΑΠΝ ΓΗΑ ΟΝΙΔΚΑΛ ΡΟΝΣΥΛ 

DIN51502 KP 2K-30 

Θηβψηην (Ρεκ.) 

(12 Σ 0,4 Ιίηξν) 

2 120,00 240,00 

13 ΑΛΡΗΤΘΡΗΘΝ ΛΔΟΝ 

(ζπκππθλσκέλν) 

Βαξέιη (Ρεκ.) 

(200 Ιίηξα) 

5 350,00 1.750,00 

14 ΠΞΟΔΗ ΑΛΡΗΠΘΥΟΗΑΘΝ Θηβψηην (Ρεκ.) 
(24 Ρεκαρίσλ) 

2 100,00 200,00 
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15 ΠΞΟΔΦ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΔΞΑΦΥΛ. 

(Electro cleaner) 

Θηβψηην (Ρεκ.) 
(12 Ρεκαρίσλ) 

2 60,00 120,00 

16 ΠΞΟΔΦ ΓΟΑΠΠΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ 

ΔΞΑΦΥΛ. 

Θηβψηην (Ρεκ.) 

(24 Ρεκαρίσλ) 

2 60,00 120,00 

17 ΞΑΛΗΑ  Θηβψηην (Ρεκ.) 
(20 Θηιά) 

4 50,00 200,00 

 Πχλνιν 2  12.350,00 

 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ρσξΫο Φ.Ξ.Α. (Πχλνιν 1+Πχλνιν 2)   176.890,00 

 Φ.Ξ.Α. 16% 28.302,40 

 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ κε Φ.Ξ.Α. (Πχλνιν 1+Πχλνιν 2)  205.192,40 

 
      Ζ κέζε ιηαληθή ηηκή γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ηελ ακφιπβδε βελδίλε, είλαη ζχκθσλα κε ην κε 

αξηζκφ Ξξσηνθφιινπ 39184/11-04-2016 Δβδνκαδηαίνπ Γειηίνπ Δπηζθφπεζεο Ρηκψλ Θαπζίκσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ θαη Ρηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή & 

Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο πνδνκψλ Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ. Αθνξά ην 

Λνκφ Γσδεθαλήζνπ. 

ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

Απηή ε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ αθνξά ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία 
Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Θαπζίκσλ – ειαηνιηπαληηθψλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ειαηνηξηβείνπ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα 
έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ ζπλνιηθψλ πνζνηήησλ πξνυπνινγηζκνχ 
176.890 € πιένλ 16% ην Φ.Ξ.Α. α) κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε δηακνξθνχκελε κέζε 
ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ζην Λ. Γσδεθαλήζνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο γηα ηε θαηεγνξία θαχζηκα θαη β) κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή γηα ηε θαηεγνξία ιηπαληηθά. 

Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
ηειεπηαία ππνρξεσηηθήο γηα ην Γήκν δεκνζίεπζεο, πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 
Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα κία ή γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο ηεο πξνκήζεηαο ή θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο 

 

ΑΟΘΟΝ 1ν 
Ηζρχνπζεο   ΓηαηΨμεηο 

α. Ζ .Α.  11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ. πεξί «Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.» άξζξν 23 παξαγ. 4, 5 & 6 θαη ησλ εξκελεπηηθψλ 

εγθπθιίσλ 27/93  &  53/93 πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζε ηεο. 
β. Ν Λ. 2286 / 95 γηα «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

γ. N 3463/2006  κε ηίηιν  «Λένο  Γεκνηηθφο  & Θνηλνηηθφο Θψδηθαο». 
δ. Ρεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ Ξ.ΔΠ.ΓΓ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Λ.3463/06.   
ε. Ν Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87/07-06-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

ζη. Ν  Λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160΄Α) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά 
ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

δ. Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 12-12-2012 (ΦΔΘ Α΄ 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.4111/2013 
(ΦΔΘ Α΄ 18) θαη ε νπνία ζην άξζξν 4, πξνβιέπεη: «Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ, γηα 

πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ παληνπσιείνπ θαζψο θαη παξφρσλ ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, γ. πεηξειαηνεηδψλ θαη δ. Φαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο απφ ηνπο νηθείνπο 

Γήκνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ΔΘΞΝΡΑ.  
ε. Ρνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α΄204/2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θ.α.» 

ζ. Ρελ 12-12-2012 (ΦΔΘ 240 Α) Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 
4.111/2013 (ΦΔΘ 18Α). 

η. Ρν Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α΄ 120/29-5-2013) Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 

ηα. Ρελ .Α. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β) Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» 
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ηβ. Ρελ εγθχθιην Ξ1/542/04-03-2014 κε ζέκα : «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.) 

ηγ. Ρν Λ. 2741/1999 (ΦΔΘ Α΄/199) «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 
αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

ηδ. Ρν Λ.2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηε. Ρν Ξ.Γ. 113/10 (ΦΔΘ 194 Α/22-11-2010 δηφξζ. Πθαικ. ζην ΦΔΘ 209 Α/10-12-2010) «Αλάιεςε 
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

ηζη. Ρν Λ. 3548/07 (ΦΔΘ 68/Α/20-03-2007 πεξί «Θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην Λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/2009. 

ηδ. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε δηαθάλεηεο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα». 

ηε. Ρν Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ Α/85/11-04-2012) «Οπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Νδεγία 2009/50/ΔΘ. 

ζ. Ρηο απνθάζεηο 355/2000, 354/2000 & 355/2000 ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ ΦΔΘ 410/Β΄/2001, 
φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

θ. Ρελ Θ..Α. 514/2004 ΦΔΘ 1490/Β/2006 «Θαχζηκα απηνθηλήησλ – Ξεηξέιαην Θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη Γνθηκψλ» 

θα. Ρελ Θ..Α. 510/2004 ΦΔΘ 872/Β/2007 «Θαχζηκα απηνθηλήησλ – Ξεηξέιαην θίλεζεο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη Γνθηκψλ» 

θβ. Ρελ Θ..Α. 316/2010 ΦΔΘ 501/Β/2012 

θγ. Ρελ 94/2012 ΦΔΘ 1507/Β/2012 

θ.δ. Ρν ππ’ αξηζ. 6605/20-04-2016 Ξξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 16REQ004254584 

θ.ε. Ρελ ππ’ αξηζ. 97/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

θζη. Ρν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ θαη ζηνπο Θ.Α.Δ. 10.6641, 

20.6641.0001, 20.6641.0002, 30.6641, 35.6641, 70.6641.0001, 70.6641.0002, 70.6641.0003, 
70.6641.0004 έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.  

θδ. Ρηο Ξξνηάζεηο Αλάιεςεο πνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ κε Αξηζκνχο Κεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/73/2016, 

Α/74/2016, Α/75/2016, Α/76/2016, Α/77/2016, Α/78/2016, Α/79/2016, Α/80/2016, Α/81/2016 

θε. Ρελ ππ’ αξηζ. 12/2016 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη Ξξνηάζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηαηίζεηαη πνζφ 145.300,00€ ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ θαη έγθξηζε ηνπ 
πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ΑΓΑΚ 16REQ004305157 

θζ. Ρελ ππ’ αξηζκ. 137/2016 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 

ι. Θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηηο πξνκήζεηεο δηάηαμε, Λφκνο, Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπξγηθή Απφθαζε Δγθχθιην 

θ.η.ι. 

 
ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΠπκβαηηθΨ ΠηνηρεΫα 

 

Πηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 
α. Ρν ζπκθσλεηηθφ ηεο πξνκήζεηαο. 

β. Ζ Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 
γ. Ζ Ρερληθή Έθζεζε ηεο κειέηεο. 

δ. Ζ Γεληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ. 

ζη.H πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) 
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ΑΟΘΟΝ 3ν 

Ξξνυπνινγηζκφο – Σξεκαηνδφηεζε ηεο ΞξνκΪζεηαο 
3.1 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 176.890,4€ πιένλ ΦΞΑ 
16%. 
3.2 Βαξχλεη θαηά ην ήκηζπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016 θαη θαηά ην ππφινηπν ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ 2017 ζηνπο Θ.Α.Δ. 10.6641, 20.6641.0001, 20.6641.0002, 30.6641, 35.6641, 70.6641.0001, 
70.6641.0002, 70.6641.0003, 70.6641.0004. 

 3.3. Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ κε πίζησζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπο.  

 
ΑΟΘΟΝ 4ν 

Ρξφπνο δηελεξγεΫαο δηαγσληζκνχ  & ρξφλνο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα  

δηαθήξπμε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/2013 , 
ζην άξζξν 11 ηεο .Α Ξ1/2390/2013 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζηψλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π , ζην Ξ.Γ 60/2007» 

Ξεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο 

(ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα (Ξαξάξηεκα Α' - Β')] 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα 

Ξεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά 

θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  φπσο απηά  πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ησλ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 
ii. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ην Λ. 4155/13 (Φ.Δ.Θ./Α729-05-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

Νη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf .Ρα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πιελ ησλ Φ.Δ.Θ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή  δελ 

πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηφηππα.  

Νη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά 

απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

(Ξξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Υο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά 

είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο , Ξηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο 

θνξείο. 
ΡερληθΪ πξνζθνξΨ 

Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 

θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf . 
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Ν πξνζθέξσλ εθηφο απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζα επηζπλάςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηεο 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ ηπρφλ πξνζπέθηνπο θιπ. 

 
Ξεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 
Πηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα (Ξξνκεζεπηή). 
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή 
Ξξνζθνξά». 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 
αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf . Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 
απφθξνπζε φξσλ δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο γίλνληαη φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 
δεηήζεθαλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

Νη πξνκεζεπηΩο ζα κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξΨ εΫηε γηα φιε ηελ πνζφηεηα φισλ ησλ εηδψλ, 
εΫηε  γηα φιε ηελ πνζφηεηα ζηελ θαηεγνξΫα Η ησλ θαπζΫκσλ εΫηε γηα φιε ηελ πνζφηεηα ζηελ 
θαηεγνξΫα ΗΗ ησλ ειαηνιηπαληηθψλ. 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα φζν δηάζηεκα δεηείηαη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 5ν 

Έγθξηζε ΑπνηειΩζκαηνο  -  ΑλαθνΫλσζε Θαηαθχξσζεο 

 
α. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε 

ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. 

β. Πηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο .Α. 
11389 /93 ηνπ Ξ.ΔΠ. 

 
ΑΟΘΟΝ 6ν 

Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο 

α. Ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΞΑ , παξ. 2.α  ηνπ άξζξνπ 26 ηεο .Α. 11389 /93 ηνπ Ξ.ΔΠ. 
β. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ  ηεο ζχκβαζεο παξέρεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  ΔΝΘ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα πξνο απηφ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 
ζε επίζεκε κεηάθξαζε, θαζψο επίζεο  θαη κε έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

γ.  Ζ εγγχεζε ζα θαηαηεζεί θαηά ηελ  ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο παξ. 2.γ  ηνπ άξζξνπ 26 ηεο .Α.11389/ 

93 ηνπ Ξ.ΔΠ. 
δ. Ζ εγγπεηηθή απηή ζα πξέπεη αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιιεηαη 

ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.δ εδάθην 1 έσο θαη 12 ηνπ άξζξνπ 
26 ηεο .Α 11389/ 93 ηνπ Ξ.ΔΠ.  

ε. Ν ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, εάλ απαηηείηαη,  δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο 

έηνπο. 
ζη. Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

πιηθνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.ε  ηνπ άξζξνπ 26 ηεο .Α. 11389/ 93 ηνπ Ξ.ΔΠ. 
δ. Πε πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ε θάιπςε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο δηαζθαιίδεηαη κε ηξαπεδηθή ή άιινπ 

θνξέα εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην πξνβιεπφκελν ζηελ δηαθήξπμε ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ε εγγχεζε 
παξαηείλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή  γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε δηθφ ηνπ επίζεκν έγγξαθν, ην 

έγγξαθν απηφ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 26 ηεο 

.Α.11389 /93 ηνπ Ξ.ΔΠ. 
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ΑΟΘΟΝ 7ν 

πνγξαθΪ Πχκβαζεο 

Ν πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ θαη φρη πέξαλ ησλ 15 
εκεξψλ απφ  ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ν 

ρξφλνο  παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. 
Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ 

πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηεο .Α. 11389/93 ηνπ Ξ.ΔΠ. 

 
ΑΟΘΟΝ 8ν 

Πχκβαζε 
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Νη ζπκβάζεηο 

ζπληάζζνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Γεληθήο  & Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ θαη 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ θαηά Λφκν Δπηηξνπή. 

Νη ζπκβάζεηο δελ κπνξεί λα πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

- Ρνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

- Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε , θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο . 
- Ρηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

- Ρν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζφηεηα . 
- Ρελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

- Ρνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

- Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε. 
- Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

- Ρνλ ηξφπν παξαιαβήο. 
- Ρνλ ηξφπν πιεξσκήο 

- Ρηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
- Ρνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ. 

- Ρηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

- Ρνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο. 
- Ρηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Νη ζπκβάζεηο ππνγξάθνληαη γηα ην Γήκν Θαιπκλίσλ απφ ην Γήκαξρν. 

Νη ζπκβάζεηο ηξνπνπνηνχληαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ 

θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο , παξ. 1,2, 
& 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηεο .Α. 11389 /93 ηνπ Ξ.ΔΠ.  εθηφο εάλ γηα εχινγε αηηία έρεη εγγξάθσο δεηεζεί απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 9ν 

Σξφλνο ΞαξΨδνζεο 
Α) Ν ρξφλνο παξάδνζεο γηα ηε θάζε ηκεκαηηθή πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ νξίδεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο 
(24)ψξεο απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία ηνπ Γξαθείνπ Θίλεζεο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. Γηα 
θάζε εκέξα ππέξβαζεο  νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ.   
Β) Ζ παξάδνζε ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 10ν 

Ρφπνο ΞαξΨδνζεο 
Ζ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.  
Νη παξαγγειίεο απφ ην Γήκν Θαιπκλίσλ ζα γίλνληαη κε γξαπηή ή ηειεθσληθή παξαγγειία απφ ην 

γξαθείν θίλεζεο ηνπ Γήκνπ. 

Ρα ειαηνιηπαληηθά – ινηπά πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζην Ππλεξγείν ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ. 
 

ΑΟΘΟΝ 11ν 
ΞαξαιαβΪ  ιηθψλ 

Ζ παξαιαβή ησλ ιηθψλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή νξηδφκελε πξνο ηνχην απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην  θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηε ζχκβαζε κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 
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Ζ επηηξνπή παξαιαβήο θαπζίκσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη αλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θαπζίκνπ πνπ πξνκεζεχεηαη ν Γήκνο είλαη ίδηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε 
πξνζθνξά ηνπ, κπνξεί θαηά ηε θξίζε ηεο λα θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ησλ  
θαπζίκνπ ζε έλα απφ ηα επίζεκα εξγαζηήξηα ηνπ θξάηνπο φπσο ΓΣ ή ΔΚΞ ή ΞΛ ή Σ. ΠΡΟΑΡΝ. Ζ 
δαπάλε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ ην Γήκν. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή 
παξάδνζε ζα ζπληάζζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 
ηκεκαηηθήο παξαιαβήο εθ’ εθφζνλ δελ δηελεξγεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 

 
ΑΟΘΟΝ 12ν 

Ρξφπνο ΞιεξσκΪο 
Ζ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  απφ ην Γήκν Θαιπκλίσλ κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - εληφο ηξηκήλνπ κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ 
πξσηνθφιινπ ηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα  πεξεζία. 

Ζ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαηνιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ην Γήκν εληφο 
ηξηκήλνπ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ - κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή βάζεη ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Σξεκαηηθνχ εληάικαηνο. Όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα  γηα ηελ πξνκήζεηα πεξεζία. 

Ρπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα  πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κεηαμχ Γήκνπ 

θαη πξνκεζεπηή ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηεο .Α. 11389/ 93 ηνπ Ξ.ΔΠ.   
 

  Ν Αληηδήκαξρνο 
Νηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ 
 

 

 
Ησάλλεο ΓΑΙΗΚΗΡΑΘΖΠ 

  

  

 

16PROC004350100 2016-05-10


