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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

ΔΡΓΟ: 

 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-
Η-ΘΔΡΜΑΝΗ & ΛΙΠΑΝΣΙ-
ΚΩΝ 

ΥΡΖΖ: 2011 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
ΠΡΟΫΠ/ΚΟ 358.108,90€ με Φ.Π.Α. 23% 

ΑΡΗΘ.ΚΔΙΔΣΖ :    1/11   
 

 

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ 

 

 «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο & ιηπαληηθψλ 2011». 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΥΦΛΙΟΥ 
 Προκηρύσσει δημόζιο ανοικηό διαγωνιζμό για την «Προμήθεια Κασζίμων κίνηζης-
θέρμανζης & λιπανηικών». 

 
Έρνληαο ππφςε: 

α) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

β) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

ε) Σελ αξηζκ.  19/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ . 

ζη) Σελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ κε ην 

      ΠΓ 60/07 

 

Πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ζην λνκφ ΄Δβξνπ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41-45 ηεο αξηζκ. 11389/1993 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) φζνλ 

αθνξά ηα θαχζηκα θαη ηε ρακειφηεξε απφιπηε ηηκή γηα θάζε κνλάδα κέηξεζεο ησλ ιηπαληηθψλ. 

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο είλαη πξνυπνινγηζκνχ 346.934,35 επξψ (κε 

Φ.Π.Α. 23%)  θαη ησλ ιηπαληηθψλ 11.174,55 επξώ (κε Φ.Π.Α. 23%)θαη ζα δηελεξγεζεί κε ηνπο 

αθφινπζνπο φξνπο: 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. 

2) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
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3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ». 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

5) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ.β θαη  24 παξ. ηα ηνπ Π.Γ. 118/2007  

6)  

ΆΡΘΡΟ 2 

Πξνϋπνινγηζκόο – Αληηθείκελν πξνκήζεηαο –  Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο 

1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζε φζε πνζφηεηα θξηζεί απαξαίηεηε, είλαη ζπλνιηθά γηα νιφθιεξν 
ην Γήκν νπθιίνπ : 

Α/Α ΔΙΓΟ Πνζόηεηα(ιίηξα) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 78.000 101.322,00 € 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο 114.100 148.215,90 € 

3 Βελδίλε Aκόιπβδε 23.550 32.522,55 € 

4  Διαηνιηπαληηθά  2.100 9.085,00 € 

ΤΝΟΛΟ  291.145,45 € 

ΦΠΑ 23%   66.963,45 € 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   358.108,90 € 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλά Γεκνηηθή ελφηεηα, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε παξάδνζε 
ησλ θαπζίκσλ, έρεη σο εμήο:  

 

Α. Γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Οξθέα  

Α/Α ΔΙΓΟ Πνζφηεηα(ιίηξα) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 34.500 44.815,50 € 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο 36.200 47.023,80 € 

3 Βελδίλε Aκφιπβδε 9.200 12.705,20 € 

4  Διαηνιηπαληηθά  700 3.028,33 € 

ΤΝΟΛΟ   107.572,83 € 

ΦΠΑ 23%   24.741,75 € 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   132.314,58 € 

Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 
Οξθέα 

 

Β. Γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα νπθιίνπ 

Α/Α ΔΙΓΟ  Πνζφηεηα(ιίηξα) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 31.500 40.918,50 € 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο 44.750 58.130,25 € 

3 Βελδίλε Aκφιπβδε 6.750 9.321,75 € 

4 Διαηνιηπαληηθά  700 3.028,33 € 

ΤΝΟΛΟ   111.398,83 € 

ΦΠΑ 23%   25.621,73 € 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   137.020,56 € 
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Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 
νπθιίνπ 

Γ. Γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Σπρεξνχ 

Α/Α ΔΙΓΟ Πνζφηεηα(ιίηξα) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 12.000 15.588,00 € 

2 Πεηξέιαην θίλεζεο 33.150 43.061,85 € 

3 Βελδίλε Aκφιπβδε 7.600 10.495,60 € 

4  Διαηνιηπαληηθά  700 3.028,33 € 

ΤΝΟΛΟ   72.173,78 € 

ΦΠΑ 23%   16.599,97 € 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   88.773,75 € 

Η παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 

Σπρεξνχ1.  

2. Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 291.145,45 επξψ 
(πιένλ Φ.Π.Α.) γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο, θαη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο 
πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνπο  νηθείνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο 
πξνζθνξά ζε κία ή ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ είηε αλά δεκνηηθή ελφηεηα παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ είηε γηα φιεο ηηο 
δεκνηηθέο ελφηεηεο φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα ζα γίλεηαη 
κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ.  

4. Ο Γήκνο νπθιίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’ νινθιήξνπ 
απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο γηα κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ 
θαπζίκσλ αλά είδνο ή θαη αλά δεκνηηθή ελφηεηα παξάδνζεο ησλ θαπζίκσλ.  

5. Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

6. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζε πξνκεζεπηή κε 
ρακειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε πεξίπησζε πνπ ε ζρέζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα 
ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο κε ην πξαηήξην ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζπκθέξνπζα.  

 

 
ΆΡΘΡΟ 3 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ ζηηο 02 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε. 

2. Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11,00 θαη ψξα ιήμεο ε 11,30  

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ – Πιεξνθνξίεο 

1. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί κε ηελ αξηζκφ 19/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ΆΡΘΡΟ 5 

Λήςε πιεξνθνξηώλ 

1. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη δεηήζνπλ εκπξφζεζκα έγγξαθα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

2. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Όηαλ επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ ηελ πξνζεζκία 

απηή αλεθάξκνζηε, ηφηε κπνξεί λα νξηζζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Σειέθσλα ιήςεο πιεξνθνξηψλ:  2554350131 

FAX: 25540 22502  

Αξκφδηνο ππάιιεινο: ηδεξά Μαξία  

 

ΆΡΘΡΟ 6 

Γεθηνί ζηνλ Γηαγσληζκό 

1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

α. Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο. 

β. Ηκεδαπά θαη αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα. 

γ. πλεηαηξηζκνί. 

δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία: 

α. Σε θεξεγγπφηεηά ηνπο. 

β. Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. 

γ. Σε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

δ. Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη δηάζεζε θαπζίκσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη 

φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην 

φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο 

πξνκήζεηαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. 

Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ: 

1. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ 
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α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ίζε κε ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α
1
, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο αξηζκ. 

11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

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

δξαζηεξηφηεηαο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
2
 θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην 

θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν 

αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ 

ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν 

ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο.  

                                                           
1
 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα λα είλαη ζχλλνκε θαη απνδεθηή πξέπεη λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ, πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

χκθσλα κε ην εδάθην γ΄ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα γίλεη δεθηή θαη φηαλ ππνιείπεηαη 

κέρξη 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. 

2
 Καηά ηηο αξηζκ. 222/1998 θαη 230/1998 γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο. Όκσο κε ηελ αξηζκ. 794/2003 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θξίζεθε φηη δελ απνηειεί λφκηκε αηηηνινγία γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ εηαηξείαο πνπ ζπκκεηείρε ζε δηαγσληζκφ ηνπ δεκνζίνπ, ε κε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ησλ εξγνδνηψλ θαη δηνηθνχλησλ απηήο. Καη ε αξηζκ. 74/2003 πξάμε ηνπ 4
νπ

 Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

έθξηλε φηη γηα ηελ απφδεημε ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκφ ηνπ δεκνζίνπ, αξθεί ε 

εηαηξεία καδί κε ηελ πξνζθνξά ηεο λα έρεη πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ λνκηθνχ ηεο πξνζψπνπ 

γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ε ίδηα απαζρνιεί, δηφηη νχηε απφ ην λφκν, αιιά νχηε απφ ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηεο. 
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ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) ηνπ 

παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα 

φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ίζε κε ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 17.905,45 €, 

πξέπεη λα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν νπθιίνπ, λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή , ηνλ ηίηιν θαη ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο. Δπεηδή επηηξέπεηαη ε κεξηθή 

πξνζθνξά εηδψλ, γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην 

πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ, αξθεί απηή λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ επηκέξνπο είδνπο. Η θαηαθχξσζε δε πεξηνξίδεηαη ζηα είδε πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηελ πξνζθνκηζζείζα εγγχεζε. 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

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

δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 

κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο
3
. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε 

πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπ δελ ηζρχεη ε 

απηεπάγγειηε  αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 32 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ(αξ.πξση. 38152/25-06-2009 πεξί απνδνρήο ηεο ππ’ αξηζκ. 231/2009 Γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Δ Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο  ,. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 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. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) πνπ αθνξνχλ ηνπο 

έιιελεο πνιίηεο, ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 

                                                           
3
 χκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2854/1997 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηελ αξηζκ. 667/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, φηαλ ζε δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα, ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο ή νη δηνηθνχληεο απηήλ.  
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3. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, κε δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ην 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. 

Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ 

έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο
4
. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

 

4. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

 - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 - Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

5. ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ 

κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο 

νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ησλ Μ.Μ.Δ. ή ησλ 

παξαγσγηθψλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

γ. Οη Μ.Μ.Δ. εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάινπλ θαη θάζε 

άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ., απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο 

πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. 

6. Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

θεξεγγπφηεηα, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή γεληθφηεξα θαηάζηαζε 

ησλ ζπκκεηαζρφλησλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ, ηα 

αθφινπζα
5
: 

α. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ 

                                                           
4
 χκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2854/1997 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηελ αξηζκ. 667/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, φηαλ ζε δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα, ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο ή νη δηνηθνχληεο απηήλ.  

5
 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θεξεγγπφηεηα, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ, κπνξεί λα δεηεζνχλ θαη άιια έγγξαθα, πνπ θξίλεη αλαγθαία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φπσο π.ρ. πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο (ISO) θαηαζθεπαζηή θαη πσιεηή, θιπ.. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έγγξαθα δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεηνχληαη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα αλαθέξεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

β. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

Δπίζεο, εθφζνλ κεζνιαβεί ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο πξέπεη 

λα δεισζεί ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία, ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο - 

ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

γ. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ.  

δ. Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ε. Γήισζε δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα ςεπδνχο δήισζεο ή 

θαη αλαθξηβψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην Γήκν. 

ζη. Γήισζε γηα ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο, πξνζθνκίδνληαο παξαζηαηηθά πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο – εθφζνλ ππάξρνπλ – ησλ 

πξντφλησλ, πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ πξνηχπσλ. 

 

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά 

ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα αλνηρζεί ν 

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ θπξίσο πξνζθνξά. 

 Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ φηη νη πξνζθνξέο 

θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

θαη νη Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 

βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή 

έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ 

πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο 

νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία 

ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε 

κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  
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Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, 

απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Υξόλνο θαη Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ζηηο 02 

Ινπλίνπ, εκέξα Πέκπηε 

 απφ ψξα 11.00  κέρξη θαη 11.30 . 

2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν 

κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε εκέξα. 

3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ πξηλ 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε 

ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.  

4. Δπηηξέπεηαη ε απνζηνιή δείγκαηνο, εθφζνλ απηφ πεξηέξρεηαη ζην Γήκν κέρξη ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο 

πεξηέρεηαη ζην θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία. 

5. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Σηκέο Πξνζθνξώλ - Δπηβαξύλζεηο Μεηνδνηώλ 

1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ: 

α) ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 

πψιεζεο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε 

εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

β) ζε απφιπηεο ηηκέο αλά κνλάδα κέηξεζεο  γηα ηα ιηπαληηθά . 

2. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο (γηα ηα θαχζηκα) ή κε νηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν , ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

3. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο ή δελ δίδεηαη εληαίν ή 

θαηά είδνο πνζνζηφ έθπησζεο, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

θαπζίκνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

4. Δάλ ζην δηαγσληζκφ ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά είλαη ππεξβνιηθά πςειά, νη πξνζθνξέο ζα 

εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θαπζίκσλ ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο 

πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηηο νπνίεο 

επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
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5. Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ 

ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο 

θαπζίκνπ γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηελ 

πνζφηεηα ηεο νκάδαο. 

6. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ είηε γηα κέξνο απηψλ. Γειαδή ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη πξνζθνξέο πνπ 

αλαθέξνληαη κφλν γηα έλα είδνο θαπζίκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ πνζφηεηα 

ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηελ 

πνζφηεηα ηεο νκάδαο. 

7. Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε 

είδνο θαπζίκνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Πξνέιεπζε ησλ θαπζίκσλ 

1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ πξνζθέξνπλ. 

2. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε 

δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ.  

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ 

δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν αλππαξμία ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, ηφηε απηή 

απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο - Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο απφ 

δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Γεκνζίνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηε δηχιηζε θαη επεμεξγαζία 

κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε 

κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά 

απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4. Γηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ 

εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ κε ηηο λφκηκεο θπξψζεηο. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληνο ή ππνθαηαζθεπαζηνύ. 

1. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνζθέξνληνο ή ησλ παξαζθεπαζηψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ θαπζίκσλ, ηα έμνδα ηεο εηδηθά γηα ην 
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ζθνπφ απηφ ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο 

θαη’ αλαινγία. 

2. Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, δηελεξγείηαη κέζα ζε πέληε 

(5) εκέξεο απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ο Γήκνο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ 

δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Τπνβνιή Σεύρνπο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 

1. Με ηελ πξνζθνξά ηνπο νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ξεηή αλαιπηηθή δήισζε 

γηα ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιιεη ε 

ζρεηηθή ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, νη επίζεκνη θξαηηθνί θνξείο θαη ε δηαθήξπμε. 

2. Όπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε δήισζε απηή ή ππάξρνπλ ζ’ απηή αζαθείο ή 

ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο, κπνξεί λα απνξξηθζεί αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Γιώζζα ύληαμεο ησλ Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. Θα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο 

βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Φάθεινο πξνζθνξάο 

1. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν, θαιά 

ζθξαγηζκέλν ζε δχν (2) αληίγξαθα. 

2. Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

3. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απ΄ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
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γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα: 

α) ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ έμσ απφ απηφλ 

ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (15.3) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Μέζα ζην θάθειν απηφ ζα 

πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην θάζε είδνπο θαπζίκνπ ζε πνζνζηφ έθπησζεο, 

ζχκθσλα ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α.. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε 

επξψ ή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο, φηαλ αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηέο. 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ 

απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο 

φξνπο απηήο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην δηαγσληδφκελν δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε 

είδνπο θαπζίκνπ. 

10. ηελ ηηκή πξνζθνξάο γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε απηνχ.  

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθώλ. 
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ε 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 ζ΄ απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 

Dumping - εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. 

1. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, δηαλνκήο, επεμεξγαζίαο ή εκπνξίαο ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο (ηηκή dumping) 

ή φηη ην πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Οη πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ θάζε πξντφληνο 

ή ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεζνιαβνχλ 

δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο (πνπ αθνξνχλ ελδηάκεζα πξντφληα) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο. Οη ελ ιφγσ θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο επηβάιιεηαη ξεηά λα δεισζνχλ ζηελ 

πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

2. Οη πξνζθέξνληεο παξαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφληνο ρσξψλ πνπ δελ 

έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) ή δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νθείινπλ 

εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη 

απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα 

εκπνξία (ηηκή dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

3. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο 

πξντφληα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο Η.Π.Α., ηελ 

Ιαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηελ Λεηνλία, Ληζνπαλία, Δζζνλία, Ρνπκαλία, Πνισλία, Σζερία, 

ινβαθία, ινβελία, Βνπιγαξία, Οπγγαξία, Κχπξν, Ιζξαήι θαη Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο 

πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη, ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο GATT ή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
 
ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

Ρήηξα εζηθνύ πεξηερνκέλνπ. 

 Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (παξαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη παξαζθεπαζηέο 

νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ παξαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 

Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ - αλαθνίλσζε ηηκώλ 
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1. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη 

δεκφζηα θαη αξηζκνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ 

κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά 

θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη 

ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

2. ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ. Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ. 

3. Πξνζθνξά πνπ παξαιήθζεθε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξαθηηθφ δελ 

απνζθξαγίδεηαη, αιιά επηζηξέθεηαη ζθξαγηζκέλε ζηνλ πξνζθέξνληα. 

4. Η κε ηήξεζε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 19.1 έσο θαη 19.3 επηζχξεη πνηλή 

αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

6. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπο επαλαθέξνληαη, γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αλαθνηλψλεη ηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

1. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 

ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο πεξί Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ιακβάλνληαη ππφςε θχξηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

-Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

-Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.  

-Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη 

ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  

2. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ ζα πξνζθέξεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 

εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

3438/2006 θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ θαχζηκα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη  ζε απφιπηεο ηηκέο γηα θάζε κνλάδα κέηξεζεο ιηπαληηθψλ.  

3. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ην ίδην αθξηβψο πνζνζηφ έθπησζεο γηα 

θάζε είδνο θαπζίκσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 
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Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

1. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ 

απνθαζίδεη ζρεηηθά, πξνηείλεη γηα: 

α. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ πνπ πξνθέξεη ν πξνκεζεπηήο.  

β. Σε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

γ. Σελ θαηαλνκή ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο πξνζθνξέο ή 

θαη ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Η ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

γλσκνδνηεί γηα: 

α. ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, 

γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο κπνξεί ν δηαγσληζκφο λα ζπλερηζηεί κε ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά 

ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη ν αξρηθφο δηαγσληζκφο έρεη απνηχρεη ή έρεη θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκά ηνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Δλζηάζεηο 

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε 

(5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηφηε κεηαηίζεηαη θαη ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

2. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄ 

απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απ΄ απηφλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Η 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην Γήκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ 

επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ 

απνθαίλεηαη ηειηθά. 

3. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ δελ αλαθφπηνπλ ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

4. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε 

πξνζβνιή ηνπο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ή πεξαηηέξσ ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 149-152 ηνπ Ν. 3463/2006. 

5. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 

κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή (fax) ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e mail) ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν. 

6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο 

1. ηνλ πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σν είδνο θαπζίκνπ. 

β) Σελ πνζφηεηα. 

γ) Σελ ηηκή. 

δ) Σν Γήκν γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα θαχζηκα. 

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ. 

ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

3. Ο πξνκεζεπηήο (ή πξνκεζεπηέο) ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε 

πξντφληνο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο αξρίδεη λα 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε 

ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν 
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ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. 

4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ 

ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ 

πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα 

θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

ύκβαζε 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην Γήκν ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

2. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

γ. Σα πξνο πξνκήζεηα θαχζηκα  θαη ιηπαληηθά θαη ηελ πνζφηεηα. 

δ. Σν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθεξζεί γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ. 

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ. 

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε θαπζίκνπ. 

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο. 

ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

αλαπξνζαξκνγή. 

η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

ηα. Σελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ. 

3. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 

αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν. 

4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο κέρξη ηελ 

αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ 

ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο, 

ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ. 

5. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
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α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ θάζε πξντφληνο, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε, ππνιείπεηαη 

ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο σο αζήκαλην. 

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 

Δγγπήζεηο 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

α. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% κε ην Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο.  

β. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ αμία, κπνξεί 

λα γίλεη δεθηή, εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο. 

γ. πκκεηέρσλ πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα νξηζκέλα πξντφληα, πξνζθνκίδεη εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

πνπ γίλεηαη απνδεθηή αξθεί λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ 

πξντφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ηα νπνία θαη πξνζθέξεη θαη ε θαηαθχξσζε 

πεξηνξίδεηαη ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. 

δ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο επηζηξέθνληαη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ. ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζ΄ απηέο, φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

δ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ 

θαπζίκσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Η 

εγγχεζε κπνξεί λα απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, 

θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε γίλεηαη κεηά 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

Παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ 
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1. Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηεο αξηζκ. 11389/1993 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

2. Η παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 

3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο 

ησλ θαπζίκσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη 

ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζην Γήκν, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ησλ θαπζίκσλ ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ζ΄ απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 

εηδνπνηήζεη έγθαηξα ην Γήκν γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

θαπζίκσλ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο. 

4. Δάλ ε παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κέζα ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε ζχκβαζε, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, εθφζνλ παξέιζνπλ ηξηάληα 

(30) εκέξεο κεηά απφ εηδηθή φριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή κέζα 

ζηελ πξνζεζκία απηή, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη εθδίδεηαη γη’ απηφ ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ην Γήκν απνδεηθηηθφ 

πξνζθφκηζεο ηνχησλ. χκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή, ε απνζήθε ηνπ Γήκνπ εθδίδεη δειηίν 

εηζαγσγήο ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ζην Γήκν, δελ απαηηείηαη λα ιεθζεί ηέηνηα απφθαζε. 

5. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηε 

ζχκβαζε ρξφλν θαη φηαλ: 

α. Σν θαχζηκν θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα, δηαθνξεηηθά ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. 

β. Σν θαχζηκν παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλεηαη φκσο φηη κπνξεί λα 

παξαιεθζεί, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, εθφζνλ είλαη 

δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, εθφζνλ 

απνθαζηζζεί παξαιαβή κε έθπησζε. Γηα ηηο δχν παξαπάλσ ξπζκίζεηο εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο. 

γ. Η δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

ζχκβαζε γηα ηελ παξαιαβή θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ειέγρνπ. Σα ηπρφλ έμνδα βαξχλνπλ ην 
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Γήκν. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ηπρφλ έγηλε απφ ηελ αξρηθή Δπηηξνπή Παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 28 

Υξόλνο – ηόπνο – ηξόπνο παξάδνζεο 

 1. Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 

πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο  εκέξαο , λα εθνδηάζεη ην Γήκν κε ηελ παξαγγειζείζα 

πνζφηεηα ησλ θαπζίκσλ. Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θαηφπηλ 

έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Γήκνπ. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε 

πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ κέζα ζηα ρξνληθά 

φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

2. Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ. 

3. Λφγσ απφζηαζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ νρεκάησλ απφ ηνλ ρψξν εθνδηαζκνχ θαη ηελ 

αδπλακία ηνπ Γήκνπ λα απνζεθεχζεη πνζφηεηεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο, ε ηκεκαηηθή 

παξάδνζε απηψλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ, 

 πγθεθξηκέλα: 

Α. Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο νπθιίνπ ζα γίλεηαη  εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο απηήο.  

Β. Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Οξθέα ζα γίλεηαη  εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο απηήο.  

Γ. Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Σπρεξνχ ζα γίλεηαη  εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο απηήο 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο έδξεο ησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιν δεκνηηθφ θηίξην ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ θαη ζε πνζφηεηεο 

πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. 

4. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/4 απηνχ χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο λα παξαηείλεηαη κέρξη ηνπ 1/2 απηνχ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 

ην 1/4 νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, νη 

πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε αηηεζείζα παξάηαζε, άζρεηα εάλ ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε 
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έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα 

αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ. 

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην Γήκν, ην ρψξν ππνδνρήο ησλ θαπζίκσλ θαη 

ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην θάζε είδνο 

θαπζίκνπ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, εθηφο θαη αλ ε εκέξα θαη ψξα 

παξάδνζεο είλαη νξηζκέλε θαη ηαθηή. 

6. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα 

κεηαηίζεηαη, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία 

εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ 

ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο, 

δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

 

ΆΡΘΡΟ 29 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε. 

1. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη, εθηφο ησλ ηπρφλ 

πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

α. Γηα θαζπζηέξεζε, πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ κέγηζηνπ 

πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο, ρξφλνπ παξάηαζεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 2,5% 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη 

νιφθιεξε κέξα. 

β. Γηα θαζπζηέξεζε, πνπ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ παξαδφζεθε 

εθπξφζεζκα. 

2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη ζηε ζπκβαηηθή αμία 

ηνπ πξντφληνο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, ρσξίο ην Φ.Π.Α.. 

3. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ, παξέρεηαη ζ’ απηφλ ε 

δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ 

δηελεξγείηαη εηο βάξνο ηνπ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε 

πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην 

παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα θαχζηκα, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ, 

καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

θαπζίκσλ. 

4. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε 

απφ ην πνζφ πνπ έρεη λα ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 

ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, αληίζηνηρα, εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
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5. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 30 

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - αληηθαηάζηαζε. 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

θαπζίκσλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ 1/2 απηνχ, φηαλ ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη 

ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα 

ησλ θαπζίκσλ πνπ απνξξίθζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ 

απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ έθδνζή ηεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ απνξξηθζέλησλ θαπζίκσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

Δάλ ε παξαιαβή απηή γίλεη κεηά ηε παξέιεπζε ησλ πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ 

παξαδφζεσλ, ηα απνξξηθζέληα θαχζηκα δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

παξάδνζεο απφ απηφλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Δπίζεο, δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ δφζεθε 

δηθαίσκα παξάδνζεο, ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζή ηνπο. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ηνπ 

10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαεκέξνπ θαη εθφζνλ δελ 

παξαιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα επηζηξεθφκελα θαχζηκα, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα θαχζηκα 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. Η επηζηξνθή ησλ θαπζίκσλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο 

πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα 

ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο.  

Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα 

ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαζψο θαη ε παξάηαζε πνπ 

ηπρφλ ζα ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξαιάβεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν Γήκνο κπνξεί 

λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο πνζφηεηαο απηήο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαπζίκσλ πνπ απνξξίθζεθαλ 
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πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή 

εγγχεζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.  

 

ΆΡΘΡΟ 31 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ. 

1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε 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 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηηο πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα 

άξζξα 27 θαη 28 ηεο παξνχζαο. 

3. Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ΄ 

απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

 

ΆΡΘΡΟ 32 

Δγγπήζεηο πνηόηεηαο 

1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα θαχζηκα 

είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη 

θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Γήκνο. 

2. Ο Γήκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 

παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ 

αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ θάζε πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην πνζνζηφ θαπζίκνπ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ 

ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αλαιεθζείζεο πξνκήζεηαο. 

 Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ θαπζίκσλ θαη απνζηνιήο ζην 

Γήκν ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 3. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ επήιζε θζνξά ζην κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ζηα κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο 

δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη 

σο απνδεκίσζε πξνο ην δήκν γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην 

πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

 4. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ θαπζίκνπ, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 33 

Σξόπνο Πιεξσκήο 
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1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε φινπ ηνπ πνζνχ 

ακέζσο κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην Γήκν εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ν Γήκνο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη 

νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 

πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

 

ΆΡΘΡΟ 34 

Άιια ζηνηρεία 

1. Ο Γήκνο πξνγξακκαηίδεη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο – ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα 

ην 2011 βάζεη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο» κε ηε ζπλέλσζε ησλ δήκσλ νπθιίνπ, 

Σπρεξνχ  θαη Οξθέα θαη  ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ησλ 3 δήκσλ γηα ην 2011 φπσο δφζεθαλ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο . 

2. Ο Γήκνο δελ ζα θάλεη απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο 

πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ, θαηά παξέθθιηζε απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

3. Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο 

θαπζίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε 

πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ. 

4. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δαπάλε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζα 

απνξξίπηνληαη σο αζχκθνξεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 35 

Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο. 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 

2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην «ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη κηα θνξά ζε  δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, δχν εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο 

θαη ζε κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα θαζψο θαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. 

3. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, 

αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΔΚΠΟΣΑ 

(έπεηηα απφ ηελ απνδνρή ηεο αξ. 204/2010 γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., έγγξαθν Τπ. 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε αξ. πξση. 27754/28-06-2010) 

θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε 
δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. 

Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 27./2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

Ο Γήκαξρνο 
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Δπάγγεινο Πνπιηιηφο 
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ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 
 

α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ. 

β) Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θίλεζεο θαη ε βελδίλε ακφιπβδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη ν 

εθνδηαζκφο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ δήκνπ ζα γίλεηαη αλά δεκνηηθή ελφηεηα δειαδή 

εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ θαη ησλ ιηπαληηθψλ 

δχλαηαη λα παξαδνζνχλ θαη εθάπαμ . 

γ) Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 358.108,90€ επξψ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ 
 

Η πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

β) Σεο αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 

γ) Σνπ Ν. 2286/1995. 

δ) Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. 

ε) Σελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ κε ην 

ΠΓ 60/07 

ΑΡΘΡΟ 3 

πκβαηηθά ηεύρε 
 

 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 

α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο. 

β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο. 

γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

δ) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
 

 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο αληηθαζίζηαηαη κε φκνηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), ρσξίο ην Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Σξόπνο πιεξσκήο 
 

 Η πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα παξάδνζεο ζην 

λνκφ Δβξνπ  είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ 

ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ 

θαπζίκσλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ. 

 Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

θαπζίκνπ. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ θαη εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ην ηηκνιφγην θαη πξνζθνκίζεη ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο – αλάζεζε – ύκβαζε 
 

 Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ησλ θαπζίκσλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ θαπζίκσλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο, ν δήκνο 

δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ θαπζίκσλ ή ζηε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Υξόλνο εγγύεζεο – Παξαιαβή πξνκήζεηαο 
 

 Ο ρξφλνο εγγχεζεο δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαπζίκσλ απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο νξίδεηαη ζε  δχν ( 2 ) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θάζε πνζφηεηαο 

θαπζίκνπ. 
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Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Γήκνπ. Τπέξβαζε ηνπ 

ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξε ρξφλν 

παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ. 

Λφγσ απφζηαζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ νρεκάησλ απφ ηνλ ρψξν εθνδηαζκνχ θαη ηελ αδπλακία 

ηνπ Γήκνπ λα απνζεθεχζεη πνζφηεηεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο, ε ηκεκαηηθή παξάδνζε απηψλ 

ζα γίλεηαη εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, 

 πγθεθξηκέλα: 

Α. Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο νπθιίνπ ζα γίλεηαη  εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο απηήο.  

Β. Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Οξθέα ζα γίλεηαη  εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο απηήο.  

Γ. Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο Σπρεξνχ ζα γίλεηαη  εληφο ησλ νξίσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο απηήο 

Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο έδξεο ησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιν δεκνηηθφ θηίξην ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ θαη ζε πνζφηεηεο 

πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Έθπησζε αλαδόρνπ 
 

 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλσηέξα βία ε 

πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ, ή 

απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε απηή. 

 Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ 
 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ ηνπ 

θάζε είδνπο θαπζίκνπ. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ην θάζε είδνο θαπζίκνπ γηα 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηελ πνζφηεηα ηεο 

νκάδαο. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ησλ ιηπαληηθψλ είηε γηα κέξνο απηψλ. Γειαδή ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη νη 

πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη κφλν γηα έλα είδνο θαπζίκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνπλ φιε 

ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαπζίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ή ηελ πνζφηεηα ηεο νκάδαο. 

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε είδνο 

θαπζίκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Πνηόηεηα πιηθώλ 
 

 Σα θαχζηκα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 Ο αλάδνρνο φηαλ ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο 

παξαγγειίεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Φόξνη – Σέιε – Κξαηήζεηο 
 

 Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά επζχλε θαη 

ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ. Σνλ ίδην βαξχλεη θαη ε θξάηεζε 2% ππέξ Σ.Α.Γ.Κ.Τ.. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ουυλί , 21 Ιανουαρίου 2011  
ουυλί 21/01/2011 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

 
 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 
 

 
 

ΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

ΔΡΓΟ: 

 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-
Η-ΘΔΡΜΑΝΗ & ΛΙΠΑΝΣΙ- 
ΚΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΟ: 358.108,90€ 

(μαζί με ΦΠΑ 23%) 

ΑΡΗΘ.ΚΔΙΔΣΖ :  1/11 ΥΡΖΖ: 2011 
 

 

 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ - ΘΔΡΜΑΝΗ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

Δ ΔΤΡΩ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1. 

2. 

3. 

 

Βελδίλε ακφιπβδε 

Πεηξέιαην θίλεζεο 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο  

Λίηξν  

Λίηξν  

Λίηξν 

 

23.550 

114.100 

78.000 

1,381 

1,299 

1,299 

32.522,55 

148.215,90 

101.322,00 

  ΑΘΡΟΙΜΑ 

Φ.Π.Α. 23% 

 

282.060,45 

64.873,90 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 346.934,35 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  

 

Α/

Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΔ

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ Δ ΔΤΡΩ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Λάδη θηλεηήξσλ 

Λάδη πδξαπιηθνχ   

Βαιβνιίλε  

Γξάζζν απη. γξαζζαδφξνπ  

Λίηξα 

Λίηξα 

Λίηξα 

Κηιφ 

 

800 

1050 

200 

50 

 

5,20 

3,50 

4,40 

7,40 

 

4.160,00 

3.675,00 

880,00 

370,00 

 

ΑΘΡΟΙΜΑ 

                                                                                                                        Φ.Π.Α. 23% 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

9.085,00 

2.089,55 

11.174,55 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ουυλί , 21 Ιανουαρίου 2011  

ουυλί 21/01/2011 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

 

 
ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

 
 

 

 
ΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ & 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΟ: 358.108,90€ 

(καδί κε ΦΠΑ 23%) 

ΑΡΗΘ.ΚΔΙΔΣΖ : 1/11 ΥΡΖΖ: 2011 
 

 

ΣΔΥΛΗΘΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 

 Γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο, πξαζίλνπ, ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο, Σερληθήο Τπεξεζίαο, 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ. 

 

 

Α.ΚΑΤΙΜΑ 
 

1) Βελδίλε ακόιπβδε premium (RON/MON=95/85) ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α.), ινηπέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

ζηελ ΚΤΑ 510/2004 (ΦΔΚ 872 Β’/2007).  

ε θακία  πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη αλάκεημε κε βελδίλε super ή λεξό ή πεηξέιαην.  

 

2) Πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θηλεηήξεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγνύλ κε ληηδει, ζύκθσλα κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛ.Γ.Α.), 

ινηπέο απαηηήζεηο θαη κεζόδνπο ειέγρνπ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 355/2000 

(ΦΔΚ 410 Β’/2001) 

Σν θαύζηκν πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν από άιιεο πξνζκίμεηο από λεξό θαη θπζηθά ζε 

θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

 

3) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο   

    θνπόο  

Η παξνύζα πξνδηαγξαθή θαιύπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ην 

πεηξέιαην εμσηεξηθήο θαύζεσο , πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο 

εγθαηαζηάζεσλ ζεξκάλζεσο , ζρεδηαζκέλνπο λα ιεηηνπξγνύλ κε απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ. 

1.    Γενικές Παρατηρήσεις.   

2.1    Υλικά. 
Σν πεηξέιαην ζεξκάλζεσο ζα είλαη κίγκα πδξνγνλαλζξάθσλ θαζαξό δηαπγέο , θαη δελ ζα 

πεξηέρεη λεξό ε άιιεο μέλεο ύιεο ζε πνζνζηά κεγαιύηεξα από ηα πξνβιεπόκελα από ηελ 

παξνύζα. 

Οη ελ ιόγσ πδξνγνλάλζξαθεο ζα είλαη απνζηάγκαηα πεηξειαίνπ ή πξνηόληα ππξνιύζεσο ε 

θαη κίγκαηα απηώλ ζε ηέηνηεο αλαινγίεο ώζηε λα πιεξνύληαη όινη νη όξνη ηεο παξνύζεο. 

2.2    Υξσκαηηζκόο θαη ηρλεζέηεζε. 

Ο ρξσκαηηζκόο θαη ε ηρλεζέηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο ζα γίλεηαη όπσο 

πεξηγξάθεηαη  ζηελ 38/92 απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ. Η έληαζε ηνπ 

ρξσκαηηζκνύ ζα θπκαίλεηαη από ΑSTM No 3 εσο ASTM No 5. Tα όξηα ρξσκαηηζκνύ πνύ 

αλαθέξνληαη ζηηο 1545/91 θαη 38/92 απνθάζεηο , θαηαξγνύληαη. 

2. Λεπηνκεξείο Απαηηήζεηο. 

Σα ιεπηνκεξή θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο 

αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

3. Γεηγκαηνιεςία . 
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Η Γεηγκαηνιεςία ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο κεζόδνπο θαη ηηο 

γεληθέο νδεγίεο , πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ  13/85 απόθαζε ηνπ ΑΥ ή ζηα πξόηππα ISO 

3170  ε  ISO  3171. 

4. Μέζνδνη Διέγρνπ. 

Όια ηα αλσηέξσ θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξνζδηνξίδνληαη ζύκθσλα λε ηηο 

κεζόδνπο ηνπ πίλαθα 2. Η αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν ISO 4259 . Η ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξώλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθύπηνπλ κεηαμύ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. 

Πίλαθαο 1. Λεπηνκεξείο Απαηηήζεηο. 

Ιδηόηεηεο                                                                              Οξηα 

Ππθλόηεηα ζηνπο 15ν C,  ΚΜ/m3 λα αλαθέξνληαη 

εκείν Αλαθιέμεσο  νC ,   ειάρηο.                                            55 

εκείν  ξνήο  νC ,  κεγ.    ( α ) 

- από  1/10   εσο  31/3                                                            -9 

- από  1 / 4   εσο  30/9                                                             0 

Θεξκνθξαζία απνθξάμεσο ςπρξνύ θίιηξνπ  0 C . 

- από  1 / 10   εσο     31 /  3                                                    -5 

- από 1 / 4      εσο     30 / 9                                                       

Νεξό θαη ππόζηεκα  ν / ν ,  λ / λ   κεγ.                                  0,10 

Αλζξαθνύρν ππόιεηκκα   ν / ν ,  Μ / Μ  κεγ.  ( β )                  0,30 

Σέθξα  ν / ν ,  Μ / Μ  κεγ.                                                   0, 02 

Θείν     ν / ν , Μ / Μ    κεγ.                                                  0, 30 

Ιμώδεο ζηνπο  40 oc ,  C T 5   κεγ.                                             6 

Γηάβξσζε ραιθίλνπ ειάζκαηνο , ASTM Νν  κεγ.   (γ)                   3 

Γείθηεο θεηαλίνπ ειάρ.                                                            40 

πκπύθλσκα ζηνπο 350 ν C ν / ν ,  λ / λ ,  ειάρ.                       85 

Α) Δπηηξέπεηαη γηα έλα 15λζήκεξν ε δηαηήξεζε θαη’ αλνρή ηνπ νξίνπ ηεο πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ. Απηό δελ ηζρύεη  γηα ηα δηπιηζηήξηα ηα νπνία από 1-10 νθείινπλ λα παξαδίδνπλ 

πεηξέιαην κε ραξαθηεξηζηηθά ξνήο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. 

Β) Δπί 10% ππνιείκκαηνο  απνζηάμεσο. 

Γ)  Γηάξθεηα : 3 ώξεο . 

      Θεξκνθξαζία  50 ν  C .        

 

 

Β ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Σα ππό πξνκήζεηα ιηπαληηθά, λα είλαη γλσζηώλ εξγνζηαζίσλ πνπ λα 

αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ ρώξα καο, πξσηνγελή θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνύο ηεο Δ.Δ. . 

2. ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ (ειάρηζηα) 

 

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ  

ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΘΗΛΖΣΖΡΩΛ – ΒΔΛΕΗΛΟΘΗΛΖΣΖΡΩΛ 

Α/Α ΣΤΠΟ (SAE) ACEA API MB 

1 10W-40 E4 CF 228.5 

2 20W-50 E2 CF – 4 228.1 

3 30W  CD/SF  

 

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ  ΤΓΡΑΤΙΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ 

Α/Α ΣΤΠΟ (ISO) DIN 

1 32 51524 PART II HLP 
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ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ  - ΒΑΙΒΟΙΗΛΖ 

Α/Α ΣΤΠΟ (SAE) API MB  

1 85/90 W  GL 4 235.1  

2 85/90 W  GL 5 235.0  

 

ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ  - ΓΡΑΑ ΙΗΘΗΟΤ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ΝGLI class 2 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ουυλί , 21 Ιανουαρίου 2011  

ουυλί 21/01/2011 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ  
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
 

 
ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 

 
 

 
ΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 
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ΘΔΜΑ: : «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο & ιηπαληηθψλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ  κε αλνηθηφ 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ». 

 

Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

 

 Σεο επηρείξεζεο ………………………………………………, έδξα ………………................,  

             νδφο …………………., αξηζκφο ……, ηειέθσλν …………………., fax ………….. 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ
6
 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1. Βελδίλε ακφιπβδε ….…..%  

2. Πεηξέιαην θίλεζεο ……...%  

3. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ….…..%  

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΓΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ 

  

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 

1. Λάδη θηλεηήξσλ Λίηξν  

2. Λάδη πδξαπιηθνχ  «  

3. Bαιβνιίλε  «  

4. Γξάζζν απηφκαηνπ γξαζαδφξνπ θηιν  

 

νπθιί  …../…./ 2011 

           Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

                                                           
6
 εκεηψλεηαη φηη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο δελ ζα είλαη επί ησλ ελδεηθηηθψλ ηηκψλ ηεο κειέηεο, αιιά επί ηεο κέζεο 

ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο ζηελ πφιε (ή λνκφ) πνπ εδξεχεη ν Ο.Σ.Α.. 


