
                                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 22680/04-12-2019 

 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
διακηρύσσει 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την: 
 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ) 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020/2021  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #919.980,36€#  ( ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 
 
 
  
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  
α) τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  
β) τους όρους της παρούσας και  
 
 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου.  
 

                                                                            



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 

Πόλη ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 30200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL631 

Τηλέφωνο 26313060983-987 

Φαξ 2631025041 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@2607.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.messolonghi.gov.gr 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, αποτελεί «μη 
κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2,3 του Ν.4412/2016 
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr 
και το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στα τηλεφωνα: 2631- 
60983/987 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  
τα Νομικά του Πρόσωπα  που εποπτεύει, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση,  καθώς και 
οι  Σχολικές  Επιτροπές  (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )   και 
είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.  



 

 
 
 
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης και οι σχετικοί ΚΑΕ για τα έτη 2020-2021 
παρουσιάζονται 
στους Πίνακες που ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

2020 -2021 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 2021  

1. 20.6641.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

228.000,00 228.000,00 

2. 20.6641.04 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

40.000,00 40.000,00 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  268.000,00 268.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021  536.000,00 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
2020-2021 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟ  
ΕΤΟΥΣ 

2021 

1. 15.6643 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 

21.032,39 21.032,39 

2. 15.6644 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

2.073,25 2.073,25 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΝΑ ΕΤΟΣ  23.105,64 23.105,64 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 &2021  46.211,28€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ  
2020-2021 

 
 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 10.6641 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ  ΧΥΤΑ   

26.000,00 26.000,00 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  26.000,00 26.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021  52.000,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
2020 & 2021 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 64.00.00 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
«ΒσΣ» 

5.404,00 5.404,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  5.404,00 5.404,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021  10.808,00€ 



 

 

 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των 
οχημάτων και 
των μηχανημάτων έργου και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του Προσώπων, της  Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης, καθώς και των σχολικών επιτροπών  Α'/θμιας και Β'/θμιας εκπαίδευσης. Ο 
χρόνος ισχύος της Ιδιωτικού Συμφωνητικού ορίζεται από  την ημερομηνία 
υπογραφής του και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ  και έως  31-12-2021 ή έως 
εξάντλησης των ποσοτήτων .  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα 
δοθεί ως εξής (βάσει του άρθρου 95 του Ν.4412/2016).  
 
 Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
2020 & 2021 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
82.812,78 

82.812,78 

ΠΟΣΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  82.812,78 82.812,78 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021 165.625,56€ 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
2020 & 2021 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  54.667,26 54.667,26 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  54.667,26 54.667,26 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 &2021 109.334,52€ 



Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα 
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 

 
 Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή που θα προσφέρει 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή ) για το σύνολο των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7 (ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)  & ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      CPV 

1. 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων 

2. 09134220-5 Πετρέλαιο κίνησης 

3. 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

4. 24951100-6 Λιπαντικά  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ CPV 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

09132100-4 

09134220-5 

 

 

456.000,00€ 

 

  

 α/α 81880/2019 

 ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ   

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

09135100-5 

09132100-4 

 

46.211,28€ 

 

  

 

α/α 81880/2019 

 ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης 

 

 

09132100-4 

 

 

48.000,00€ 

 

 

α/α 81880/2019 



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣΔ Ν. 

ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

09134220-5 

 

 

10.808,00€ 

 

 

 

 

α/α 81880/2019 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

09135100-5 165.626,56€ 

 

 

 

α/α 81880/2019 

ΤΜΗΜΑ 6  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

09135100-5 109.334,52€ 

 

 

 

α/α 81880/2019 

ΤΜΗΜΑ 7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

24951100-6 80.000,00€ 

 

α/α 81953/2019 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. 

 

24951100-6 

 

4.000,00€ 

 

 

 

α/α 81953/2019 



ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
τμημάτων  του προϋπολογισμού ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Δηλαδή θα γίνονται δεκτές 
και προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα τμήματα των προς προμήθεια ειδών αλλά 
θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη που αναγράφονται στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ για την οποία γίνεται προσφορά. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ) που 
αναγράφονται στον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας, θεωρούνται απαράδεκτες 
και απορρίπτονται. 
Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ 
ολοκλήρου από έναν  προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά τμήμα. 
Ο χρόνος ισχύος της Ιδιωτικού Συμφωνητικού ορίζεται από  την ημερομηνία 
υπογραφής του και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ  και έως  31-12-2021 ή έως 
εξάντλησης των ποσοτήτων .  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στην τεχνική μελέτη – προϋπολογισμό και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνονται στα τεύχη της 43/2019 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου  
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο της παρούσας  διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει, αποκλειστικά, της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα της προμήθειας και 
ιδιαιτέρως όπως ακριβώς αναλύεται στην 43/2019 Mελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – 
Πρασίνου  και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 



Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 -του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 
 - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 
π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι 
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για 
τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών 
με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  
 - του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 - του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
 - της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
- Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 
- Το άρθρο 13 του ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών 
- Το άρθρο 6. Παρ. 15 του ν. 4071/2012, περι κρατήσεων καυσίμων 
- ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - 

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 
- ΦΕΚ 4217/Τεύχος B'/28-12-2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 

(ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2015/1513/ΕΕ », 
- ΦΕΚ 3958/Τεύχος B'/09-12-2016 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

την οδηγία ΕΕ 2016 / 802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών 
καυσίμων σε θείο», 



- ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής 
της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου», 

- ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 
(ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2011/63/ΕΕ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011», 

- Φ.Ε.Κ. 1736Β/2007 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας 
ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την 
περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, 

- ΦΕΚ 1273/Τεύχος B'/05-09-2003 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης 
πετρελαίου θέρμανσης», 

- ΦΕΚ 1531/Τεύχος B'/16-10-2003 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θέρμανσης», 

- το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) "Οργάνωση της Αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

- τις ιδιαίτερες διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της παρούσας. 

- Του Ν. 4605/2019 
- Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη 
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών 
τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21464/18-11-2019(ΑΔΑΜ:19REQ005866215)  
Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου και  οι (19REQ005879612) & (19REQ005879649) 
εγκρίσεις   του, το  υπ’ αριθμ. 1343/20-11-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005888231) 
Πρωτογενές  αίτημα της  Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης  και η 
(ΑΔΑΜ:19REQ005889761) έγκρισή του, το υπ’αριθμ. 124/20-11-2019 
(ΑΔΑΜ:19REQ005884676) Πρωτογενές αίτημα του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ και η (ΑΔΑΜ:19REQ005885286) 
έγκρισή του, το  υπ’αριθμ. 3194/31-10-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005891214) 
Πρωτογενές Αίτημα του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου και οι 
3347/15-11-2019(ΑΔΑΜ:19REQ005891377)& (ΑΔΑΜ: 19REQ005891444) 
εγκρίσεις του, το υπ’αριθμ. 268/18-11-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005881434) 
Πρωτογενές αίτημα της Σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και η  
271/20-11-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005907036) έγκρισή του ΚΑΙ το υπ’αριθμ. 
342/20-11-2019  (ΑΔΑΜ:19REQ005906824 )πρωτογενές αίτημα της Σχολικής 



επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και η 343/20-11-2019 
(ΑΔΑΜ:19REQ005906850) έγκρισή του. 

 Η υπ’άριθμ. 281/2019 (ΑΔΑ:6ΞΗΧΩΡΖ-3Κ0) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  
περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
RΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 

 Οι υπ’άριθμ. 1427/18-11-2019 (ΑΔΑ:Ω70ΓΩΡΖ-ΠΥ0) ,1428/18-11-2019 & 
(ΑΔΑ:6ΣΚΦΩΡΖ-ΜΕ4) ,αποφάσεις  πολυετούς ανάληψης του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου, η υπ’αριθμ. 1344/20-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ84ΤΟΞΤΦ-ΔΥΠ) 
Α.Α.Π.Υ της Δημοτικής Επιχείρησης, η υπ’αριθμ. 123/20-11-2019 
(ΑΔΑ:961ΜΟΛ1Θ-2ΛΙ)  Α.Α.Π.Υ, οι υπ’αριθμ. 375/2019 (ΑΔΑ:639ΤΟΚΨΝ-ΤΔΓ) 
& 376/2019 (ΑΔΑ:62ΣΛΟΚΨΝ-Φ0Λ) Α.Α.Π.Υ του Πνευματικού Κοινωνικού 
Αθλητικού Κέντρου, την υπ’αριθμ. 271/20-11-2019(ΑΔΑ:ΨΗ8ΨΟΚΔΣ-5ΧΖ) 
έγκριση διενέργειας  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης σχολικών μονάδων 
Α/θμιας εκπαίδευσης, ΚΑΙ την υπ’αριθμ. 343/20-11-2019(ΑΔΑ:ΨΡ4ΤΟΚΔΣ-
ΜΤΘ) έγκριση διενέργειας  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης σχολικών 
μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης 

 Την υπ΄ αριθμ. 43/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, καθαριότητας & 
Πρασίνου , η οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 282/2019 (ΑΔΑ:ΩΨΓ4ΩΡΖ-
0ΑΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και  καθορισμού όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )  

  -Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου  των  Ν.Π. της Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης  και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για την 
σχετική προμήθεια σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06-01-2020  ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 05-12-2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε δυο (2) διακριτούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ  



 Για τα τμήματα  1,2,3,4,5,6 (Προμήθεια καυσίμων) Αριθμός Διαγωνισμού 
ΕΣΗΔΗΣ (α/α 81880/2019) 

 Για τα τμήματα  7,8 (Προμήθεια λιπαντικών) Αριθμός Διαγωνισμού 
ΕΣΗΔΗΣ (α/α 81953/2019) 

 Και θα διενεργηθούν  και οι δύο (2)  στις:  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 

ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheuς.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

05-12-2019 

ημέρα Πέμπτη 

και ώρα  14.00 μ.μ. 

05-12-2019 

Ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 14.00 μ.μ. 

06-01-2020 

Ημέρα Δευτέρα 

Και ώρα 14.00 μ.μ. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 του Ν.4155/13 και 
της με αριθμ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 

1.6 Δημοσιότητα  

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός αναφοράς 19-584964-001 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

       Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε νομαρχιακές 
και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007 με το υπ’αριθμ. 22688/04-12-2019 διαβιβαστικό  
Α)ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
Β)ΑΙΧΜΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Γ)ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ  
 



Η Περίληψη θα καταχωρήθει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.messolonghi.gov.gr    στην διαδρομή : ΝΕΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-
ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ στις 05-12-2019 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον/ους προμηθευτή/ές που θα 
ανακηρυχθούν ανάδοχοι, βάσει των άρθρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016, 379 
παρ.12 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με τα οποία, 
οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με 
την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι παραπάνω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ 
μέχρι την 1.1.2021. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης με τα Παραρτήματά της 
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
4. Η υπ’αριθμ. 43/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος  – Πρασίνου  και Πολιτικής 

Προστασίας  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 



Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. του ως άνω συστήματος. 

 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω 
του Συστήματος κατά περίπτωση, με:  

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»  
 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού  
 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 
  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  
 «Οικονομική Προσφορά» 
  «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»  
Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι 
προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, 
κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της 
διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν 
απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

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



Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, 
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) 
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 



απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α. του/των προσφερόμενων τμήματος /τμημάτων.   
 
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 1:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 3.677,398€# 
 
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής : # 372,667€# 
 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής : # 387,088€# 
 



 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : #87,158 €# 
 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 1.335,69€# 
 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 881,73€# 
 
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 7:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ποσό 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής : # 645,138€# 
 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 8:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής : # 31,896€# 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

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

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 



μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους1 :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

                                                           
 



Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 



υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας 
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 
τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 



προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμεροι. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται για τα τμήματα καύσιμα: α) να 
διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας 
πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Αντί της αδείας αυτής μπορούν να προσκομίσουν και άδεια 
εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α .  



β) να διαθέτουν μικρό βυτίο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης είτε αυτά είναι 
ιδιόκτητα είτε θα προκύψουν κατόπιν μίσθωσης ή παραχώρησης (θα προσδιορίζεται το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς στο έντυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ])  

για τα τμήματα λιπαντικά : α) κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας , να έχουν εκτελέσει 
προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο θα 
υποβάλλουν προσφορά 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Οι Οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
(κατά περίπτωση οι ίδιοι ή/και τα προϊόντα, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές ) να συμμορφώνονται με: 
Α. πιστοποιητικό συστήματος για τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2015 
Β. πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 
Γ. Οι Οικονομικοί φορείς (για τα ελαιολιπαντικά) θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
Συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και 
συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001,του 82/2004 και των σχετικών Υ.Α. , για όποια από τα είδη απαιτείται . 
Δ.  Τα ζητούμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε κατάλογο που 
τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η εγγραφή στον 
κατάλογο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με την τεχνική προσφορά, του 
σχετικού απαντητικού έγγραφου που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ. 

- Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, 
οργανισμούς. 

- Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά σύμφωνα με το σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή με άλλα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αφορούν την εταιρεία παραγωγής των λιπαντικών. 
Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας πρέπει να είναι μεταφρασμένα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι 



υποχρεωτική και για τον τρίτο οικονομικό φορέα. Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του 
τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους 
οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί τα κριτήρια της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 
και 2.2.3.4 της παρούσας. 
2.2.8.2 Υπεργολαβία 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων 
οικονομικών φορέων, υπό τον όρο ότι οι οικονομικοί φορείς στους οποίους 
στηρίζεται, θα υλοποιήσουν - εκτελέσουν οι ίδιοι υπεργολαβικά μέρος του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Κατά την υποβολή της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) 
που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα 
στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων. Εφόσον ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος της σύμβασης που υπερβαίνει 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης θα 
πρέπει να δηλώσει με το ΕΕΕΣ το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους, καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που 
προτείνει. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους 
υπεργολάβο/ους είναι υποχρεωτική, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να 
επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που θα δηλωθεί ως 
υπεργολάβος, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον 
αντικαταστήσει, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την 
Αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.8 της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 και 79Α του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 



επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Περισσότερες πληροφορίες 
και χρήση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1-της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ή τα ΕΕΕΣ, κατατίθενται ηλεκτρονικά και υπογράφονται ψηφιακά έως δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. (αφορά όλα τα ΕΕΕΣ τα οποία 
θα κατατεθούν, τόσο από τον κύριο οικονομικό φορέα όσο και από τους δανείζοντες 
εμπειρία, υπεργολάβους κτλ) 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 



Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας , που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολή τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που έχει εκδοθεί εως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (επιπλέον υπεύθυνη 
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 
καταβάλει εισφορές].  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου2.2.3.2.α. πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτησης των υποχρεώσεων 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του2 από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

                                                           
 



χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,3 καθώς και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει 
η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 

                                                           
 



κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005» 4.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Επίσης προσκομίζουν Αντίγραφο Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την 
Αρμόδια Αρχή(απαιτείται μόνο εφόσον ο ανάδοχος συμμετέχει σε ομάδα που περιλαμβάνει 
καύσιμα κίνησης), άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων  
κατηγορίας Α ,   
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγραφου 
2.2.5 , οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια 
λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Αντί της αδείας αυτής μπορούν να 

                                                           
 



προσκομίσουν και άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α .  

β) να διαθέτουν μικρό βυτίο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης είτε αυτά είναι 
ιδιόκτητα είτε θα προκύψουν κατόπιν μίσθωσης ή παραχώρησης (θα προσδιορίζεται το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς στο έντυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ])  

για τα τμήματα λιπαντικά : α) κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας , να έχουν εκτελέσει 
προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο θα 
υποβάλλουν προσφορά 
Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσης ττου με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7. οι οικονομικοι 
φορεις προσκομίζουν  
Οι Οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
(κατά περίπτωση οι ίδιοι ή/και τα προϊόντα, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές ) να συμμορφώνονται με: 
Α. πιστοποιητικό συστήματος για τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2015 
Β. πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 
Γ. Οι Οικονομικοί φορείς (για τα ελαιολιπαντικά) θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
Συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και 
συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001,του 82/2004 και των σχετικών Υ.Α. , για όποια από τα είδη απαιτείται . 
Δ.  Τα ζητούμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε κατάλογο που 
τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η εγγραφή στον 
κατάλογο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με την τεχνική προσφορά, του 
σχετικού απαντητικού έγγραφου που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ. 

- Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, 
οργανισμούς. 

- Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά σύμφωνα με το σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή με άλλα 
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αφορούν την εταιρεία παραγωγής των λιπαντικών. 
Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας πρέπει να είναι μεταφρασμένα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 

Β.6.  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 5.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

                                                           
 



Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
Β.7 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

 



2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης   είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι ανάλογα με το 
Τμήμα που συμμετέχουν, θα καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε Τμήμα, με 
συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης και  συγκεκριμένα: 

 Για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, 
δηλαδή για τα ( Τμήματα 1,2,3,4,5,6) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη μέση 
τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές υπολογίζονται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  
Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσης, στον Νομό Αιτ/νιας , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. 

 Για τα λιπαντικά (Τμήμα 7 & Τμήμα 8 ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων τους. 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης για ένα η περισσότερα τμήματα για την συνολική όμως προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε «τμήματος ».  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο ....), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 



λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 



ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν 
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική και οικονομική του προσφορά ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από 
το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 και 79α του Ν. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.ΕΣ. το οπίο έχει 
αναρρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακύρηξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται για 
οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 

Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: 
 
 http://www.promitheus.gov.gr 
 https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν. 4497/17, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συμπληρωμένο ώστε να δηλώνονται 



από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη 
και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ και υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
α) Πρέπει να “κατεβάσει” το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https: //ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 
/filter?lang=el . 
Στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει “Εισαγωγή ΕΕΕΣ” και να τηλεφορτώσει 
“ανεβάσει”) το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που “κατέβασε” από το 
ΕΣΗΔΗΣ . 
β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία 
και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 
γ) Επιλέγει “Εκτύπωση” . Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 
δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.  Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν 
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλομετρητή. 
δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε ( ακόμη και αν το έχει υπογράψει 
ψηφιακά  στην  ιστοσελίδα). 
ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml. όσο και σε μορφή .pdf. στο 
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Σημείωση : Η υποχρέωση υποβολής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/16, περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για 
τους λόγους α-στ του άρθρου 73 του Ν.4412/16, αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε), 
τους διαχειριστές 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 
διαγωνισμού, 
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό 
και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 
εκτυπώνουν σε μορφή 
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 
διαγωνισμό. 
Σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 
οδηγίες- ανακοίνωση 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 



Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ)  φορολογική και ασφαλιστική (κύρια και επικουρική) ενημερότητα που να καλύπτει την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
Ε.Ε.Ε.ΕΣ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Ξεχωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. 
υποβάλλεται δεόντως υπογεγραμμένο και για δανείζοντες εμπειρία και υπεργολάβους.  

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης ,περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

Με την Τεχνική Προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν:  
•  Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα  
•  Την ομάδα ή τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης για τα οποία 
υποβάλλουν προσφορά  
•  Το χρόνο ισχύος των προσφορών τους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της παρούσας).  
 
Επίσης   
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και κάθε άλλο στοιχείο, το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα τεχνικά στοιχεία των ειδών 
θα αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Επίσης, 
απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου Άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από 
την Αρμόδια Αρχή (απαιτείται μόνο εφόσον ο ανάδοχος συμμετέχει σε Τμήμα που 
περιλαμβάνει καύσιμα κίνησης). Επίσης απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης η 
οποία θα αναγράφει ότι σε περίπτωση που το πρατήριο αδυνατεί προσωρινά να 
ανεφοδιάσει τα οχήματα, τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή 
και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα, για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των 
καυσίμων 
 
Επίσης  
Α)Για την αμόλυβδη βενζίνη  
Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει ακριβή και λεπτομερή περιγραφή της 
προσφερόμενης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και να συνοδεύεται από τα εξής: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή   
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται τα παρακάτω: 
 Εργοστάσιο παραγωγής (χώρα, περιοχή , διευθυνση, τηλεφωνο κλπ)και 

υποκατασκευαστες εάν υπάρχουν 
 Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε 

ότι αφορά την τήρηση των κανόνων υγιεινής. 
 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) και ιδίως με 



τις διατάξεις περί καταχώρισης και περί αδειοδότησης των χημικών ουσιών, μη 
εξαιρουμένων των λοιπών διατάξεων του Κανονισμού. 

 Η παραγόμενη αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων δεν περιέχει σε οποιαδήποτε 
αναλογία ως πρόσθετο τη μεταλλική ουσία 
μεθυλοκυκλοπενταδιένυλοτρικαρβονυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ) και μείγματα που 
περιέχουν φώσφορο 

 
Β) Για το πετρέλαιο κίνησης  
Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του 
προσφερόμενου πετρελαίου κίνησης οχημάτων και να συνοδεύεται από τα εξής: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα παρακάτω : 

 Εργοστάσιο παραγωγής (χώρα, περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ) και 
υποκατασκευαστές εάν υπάρχουν. 

 Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε 
ότι αφορά στην τήρηση των κανόνων υγιεινής. 

 Κατά την παραγωγή του πετρελαίου κίνησης οχημάτων, δε χρησιμοποιείται 
διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) και ιδίως με 
τις διατάξεις περί καταχώρισης και περί αδειοδότησης των χημικών ουσιών, μη 
εξαιρουμένων των λοιπών διατάξεων του Κανονισμού 

Γ) Για το πετρέλαιο  θέρμανσης  
 
Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του 
προσφερόμενου πετρελαίου και να συνοδεύεται από τα εξής: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα παρακάτω : 

 Εργοστάσιο παραγωγής (χώρα, περιοχή, διεύθυνση ,τηλέφωνο κλπ) και 
υποκατασκευαστές εάν υπάρχουν. 

 Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε 
ότι αφορά στην τήρηση των κανόνων υγιεινής. 

 Κατά την παραγωγή του πετρελαίου, δε χρησιμοποιείται διαδικασία που 
απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

 Το παραγόμενο πετρέλαιο δεν θα περιέχει σε οποιαδήποτε αναλογία ουσίες και 
πρόσθετα τα οποία απαγορεύονται από την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) και ιδίως με 
τις διατάξεις περί καταχώρισης και περί αδειοδότησης των χημικών ουσιών, μη 
εξαιρουμένων των λοιπών διατάξεων του Κανονισμού. 

 
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 



κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει 
να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή 
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί 
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι 
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης. Η τιμές και τα ποσοστά έκπτωσης δίνονται σε ευρώ έως 3 δεκαδικά ψηφία. 

Εκτός από την επίσημη συστημική προσφορά κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού και το 
υπόδειγμα του Τιμολογίου Προσφοράς του σχετικού Παραρτήματος, ψηφιακά υπογεγραμμένο 
και σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού παραρτήματος. 
 
Για τα Καύσιμα: 
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην 
ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι προσφέροντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, 
με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από τις Τιμές Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της 
παρούσης. 

Για τα Ελαιολιπαντικά: 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης' 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, 
της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 



παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές .Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   



3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών  

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 



γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών6. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων 
προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.7 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων 
των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών 8 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης9 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
                                                           
 
 
 
 



Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών10. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 
του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

i το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με   το 
Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

                                                           
 



πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση 
της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 
   
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  



Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

Ο/Οι Προμηθευτές της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεούται/νται να 
υπογράψει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με με κάθε φορέα ή Ν.Π. που αναφέρεται στη 
παρούσα διακήρυξη . Τα στοιχεία των φορέων και οι διευθύνσεις τους ακολουθούν : 
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483170,Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ-ΚΟΤΣΙΚΑ 12, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ, ΑΦΜ  998503160, Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΑΡΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483213 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ 
ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΑΦΜ 997483305, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , 
ΕΔΡΑ:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483201, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
Η υπογραφή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης έκαστου 
νομικού προσώπου, για τα είδη και τις ποσότητές τις οποίες έκαστο Ν.Π. έχει αιτηθεί, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ανωτέρω αναφερόμενη κατακυρωτική 
απόφαση (Ελ. Συν. Κλ ΣΤ Πράξη 92/2013). Τ α συμφωνητικά έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές –Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  



Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν 
μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας11 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.  
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 

                                                           
 



αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 



Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 
ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά ενενήντα 
(90) ημέρες. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε 
περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου προμηθευτή. 
4.4.2. Ο κύριος προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος προμηθευτής χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας. Όταν από την ως άνω 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 



4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), 

δ) έξοδα δημοσίευσης, 

ε) οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση, 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 



5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 
ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση 
του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής]. 



Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201612. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης ανάλογα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις 
εγκαταστάσεις ,  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου είτε των  Νομικών προσώπων, των 
σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης),είτε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου του 
προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη). 
Τόπος παράδοσης: τα είδη θα παραδίδονται στις αποθήκες των Υπηρεσιών με ευθύνη και 
δαπάνη των προμηθευτών, εκτός της περιπτώσεων των καυσίμων για κίνηση αυτοκινήτων 
και μηχανημάτων, οπότε αυτά θα εφοδιάζονται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή 
(πρατήριο υγρών καυσίμων). 

                                                           
     



Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει όπως ρητά ορίζεται στην υπ.αρ.43/2019 μελέτη της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Νόμου 4412/2016 από 
την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου 
αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 
 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τα Νομικά του Πρόσωπα που περιλαμβάνονται 
στη 43/2019 μελέτη, δεν  υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων των 
καυσίμων και ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της 
Μελέτης. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 
Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη, θα παραδίδονται τμηματικά και ο 
εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου των 
Ν.Π θα γίνονται τμηματικά στις εγκαταστάσεις (πρατήριο) του προμηθευτή και κατόπιν 
συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις του προμηθευτή, δεν θα 
απέχουν περισσότερο από 15 km από το εργοτάξιο του Δήμου Ιεράς Πόλης  (Τέρμα 
σφαγείων – Μεσολόγγι ,  Τ.Κ. 30200), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
 



Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι απαγορεύεται να παραμένει κλειστό το πρατήριο του προμηθευτή 
ή να διακόπτει την τροφοδοσία υγρών καυσίμων για οποιοδήποτε λόγο, πέραν των 24 
ωρών συνεχόμενα. Σε περίπτωση που το πρατήριο αδυνατεί προσωρινά να ανεφοδιάσει τα 
οχήματα, τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωσή του για την 
έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή 
παράδοση των καυσίμων. 
Επισημαίνεται ότι η αναφορά στην απόσταση του πρατηρίου από την έδρα του Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου (Τέρμα Σφαγείων – Μεσολόγγι ,  Τ.Κ. 30200) αφορά ακτίνα και όχι 
πραγματική  απόσταση όδευσης, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη. 
 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους που θα καθοριστούν στη 
σχετική σύμβαση 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 



6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής  

6.4.1 Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής [για τον καθορισμό της ανωτέρω 
μεθοδολογίας] είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των 
αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις 
ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά 
την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με 
υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την 
αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή 
συμβατική αξία. 

6.4.2 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία 
μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, 
βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις 
περιπτώσεις αυτές η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με 
βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης. 
Το ποσοστό επί τοις εκατό ( % ) έκπτωσης για τα καύσιμα και η χαμηλότερη τιμή κατά 
άρθρο στα έλαια και λιπαντικά του συμβατικού τιμολογίου θα είναι σταθερά και 
αμετάβλητα σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία 
αναθεώρηση υπόκεινται. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 



διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
 
 
 

α/α 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ           



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: E.E.E.Σ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ:ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 54 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  (Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές , Συγγραφή υποχρεώσεων) 

 

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Μεσολογγι:05-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ       Αρ.Πρωτ.:20646 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  
 

ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )   ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 
2020/2021 
 

Αρ.Μελέτης :43/2019 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #919.980,36€# (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL631 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
 
 Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 

 Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή που θα προσφέρει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή ) για το 
σύνολο των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7 & ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
 Τεχνική Έκθεση 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
 Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μεσολόγγι: 05-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Αρ.μελέτης :43/2019 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η Μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και αναφέρεται στην 
προμήθεια καυσίμων δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, 
καθώς και ελαιολιπαντικών και συναφών προϊόντων για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων της Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης  καθώς και των σχολικών επιτροπών Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Είναι ενιαία 
ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 
1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 
αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών 
και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων 
και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση 
της πλατφόρμας , ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα ημέρων (30), από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης συμβάσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα, ή και 
για το σύνολο των τμημάτων για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος , όπως 
αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. 
Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύµφωνα µε τα αιτήµατα που έχουν απευθύνει στο ∆ήµο Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου, οι αρµόδιες υπηρεσίες του, τα Νοµικά  του Πρόσωπα, η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση καθώς  και οι  σχολικές επιτροπές Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης συντάχθηκε η 
παρούσα ενιαία µελέτη, η οποία αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την 
κίνηση των οχηµάτων (επιβατηγά, µηχανήµατα έργου, φορτηγά κλπ), καθώς και τη θέρµανση των 
εγκαταστάσεων των κάτωθι φορέων: 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
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 Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483170,Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ-ΚΟΤΣΙΚΑ 
12, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ, ΑΦΜ  998503160, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 
30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483213 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, 30200, 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΑΦΜ 
997483305, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΕΔΡΑ:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 
997483201, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 Πετρέλαιο Κίνησης: CPV 09134100-8 
 Πετρέλαιο Θέρμανσης: CPV 09135100-5 
 Βενζίνη Αμόλυβδη: CPV 09132100-4 
 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα: CPV 09211000-1 

 
Η προεκτίμηση των αναγκών των καυσίμων θέρμανσης και των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών 
βασίζεται στις καταναλώσεις που έλαβαν χώρα κατά τα προηγούμενα έτη. 

 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, , στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 
μελέτης. 
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται ως εξής: 
(1) Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη θα παραδίδονται επί των οχημάτων στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή ή στο πρατήριο του. 
(2) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στα κτήρια των  παιδικών σταθμών  που ανήκουν στο   
Πνευματικό κέντρο του Δήμου καθώς και στις σχολικές μονάδες των σχολικών Επιτροπών  Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως αναλύονται παρακάτω στη παρούσα μελέτη. 
(3) Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου και του Συνδέσμου διαχείρισης και 
δύναται να είναι τμηματική, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου. 
 
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι απαγορεύεται να παραμένει κλειστό το πρατήριο του 
προμηθευτή ή να διακόπτει την τροφοδοσία υγρών καυσίμων για οποιοδήποτε λόγο, 
πέραν των 24 ωρών συνεχόμενα. Σε περίπτωση που το πρατήριο αδυνατεί προσωρινά να 
ανεφοδιάσει τα οχήματα, τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη με υπεύθυνη 
δήλωσή του για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την 
αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των #919.980,36€# 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας τους 
κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , των Νομικών του Προσώπων  
της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης και των Σχολικών  Επιτροπών  Α/θμιας Εκπαίδευσης και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, για τα οικονομικά έτη 2020,2021, μέσω πολυετούς δέσμευσης, και θα 
βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. , αναλυτικά ως εξής : 
Αναλυτικά ανά ΦΟΡΕΑ : 
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ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

2020 -2021 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟ 
ΕΤΟΥΣ 2021  

1. 20.6641.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

228.000,00 228.000,00 

2. 20.6641.04 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

40.000,00 40.000,00 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  268.000,00 268.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021  536.000,00 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
2020-2021 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΟΣΟ  
ΕΤΟΥΣ 

2021 

1. 15.6643 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 

21.032,39 21.032,39 

2. 15.6644 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

2.073,25 2.073,25 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΝΑ ΕΤΟΣ  23.105,64 23.105,64 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 &2021  46.211,28€ 
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ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
2020-2021 

 
 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 10.6641 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ  ΧΥΤΑ   

26.000,00 26.000,00 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  26.000,00 26.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021  52.000,00€ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
2020 & 2021 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 64.00.00 

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
(ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
«ΒσΣ» 

5.404,00 5.404,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  5.404,00 5.404,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021  10.808,00€ 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
2020 & 2021 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
82.812,78 

82.812,78 

ΠΟΣΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  82.812,78 82.812,78 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 & 2021 165.625,56€ 



 

Σελίδα 59 

 
 
 

 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος και με κριτήριο ανάθεσης: 

 
ΚΑΥΣΙΜΑ 

 
 Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 

  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014). 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 
 Για τα Λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει σε Προµηθευτή που θα προσφέρει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή ) για το 
σύνολο των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  7 & ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 

 
Μεσολόγγι 05-11-2019  

 
 
           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
 
 
 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
2020 & 2021 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΟΥΣ 2020 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

1. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  54.667,26 54.667,26 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  54.667,26 54.667,26 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202 &2021 109.334,52€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Μεσολόγγι: 05-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Αρ.μελέτης :43/2019 
 
    

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια «Καύσιμών και λιπαντικών Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου των Νομικών του  Προσώπων της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης και των 
Σχολικών Επίτροπων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) για τα έτη 2020 & 2021   
Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια είδη είναι: 
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 1:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 7 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 8:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Οι προδιαγραφές των  καυσίμων θέρμανσης , των καυσίμων κίνησης και λιπαντικών  θα είναι 
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σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους : 
 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Το καύσιμο που περιγράφεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μέσων. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1.1 ΦΕΚ 1490/Τεύχος B'/09-10-2006 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και 
Μέθοδοι Δοκιμών». 

1.2 ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».] 

1.3 ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 
(ΦΕΚ501/Β/29-2-2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2011/63/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης 
Ιουνίου 2011». 

1.4  ΦΕΚ 4217/Τεύχος B'/28-12-2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 
(ΦΕΚ501/Β/29-2-2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2015/1513/ΕΕ ». 

1.5  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

1.6  EN 590 «Automotive fuels - Diesel - Requirements and Test Methods». 
1.7  ASTM D4057 «Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 

Products». 
1.8  EN ISO 3170 «Petroleum Liquids - Manual Sampling». 
1.9  Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας 

προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία 
έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας 
προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 
2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
2.1 Το πετρέλαιο κίνησης οχημάτων που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει στο CPV 
(CommonProcurementVocabulary) 09134220-5. 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.1 Ορισμός 
Το πετρέλαιο κίνησης οχημάτων ανήκει στα Ντίζελ, ήτοι πετρέλαια εσωτερικής καύσης που 

χρησιμοποιούνται για αυτοπροωθούμενα οχήματα, όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 12651 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 697/Β'/1984) και στην υπ' αριθμ. 81160/861 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
574/Β'/1991), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Η αρίθμηση των κωδικών ΣΟ όπως αναφέρεται 
στην ΕΕ L279 της 23.10.2001, σ. 1). (ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012) 

3.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά 
Γενικά 
Το πετρέλαιο κίνησης οχημάτων θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, χωρίς την 
προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. (ΦΕΚ 1490/Τεύχος B'/09-10-2006) ΑΧΣ 76/2016 ΠΑΡ Ι ΦΕΚ 
4217Β/2016. 
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του πετρελαίου κίνησης οχημάτων επιτρέπεται η χρήση 
προσθέτων, εφόσον έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), 
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λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου. Κατάλληλα πρόσθετα χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον είναι δυνατό να προστίθενται στο πετρέλαιο κίνησης σε ενδεδειγμένη ποσότητα με 
σκοπό να αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης των κινητήρων, να αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και να 
ελέγχονται οι εκπομπές καυσαερίων. (ΦΕΚ 1490/Τεύχος B'/09-10-2006) & ΑΧΣ 76/2016 ΠΑΡ Ι ΦΕΚ 4217Β/2016  
Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Σύμφωνα (ΦΕΚ 1490/Τεύχος B'/09-10-2006, ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012, 
ΑΧΣ 76/2016 ΠΑΡ Ι ΦΕΚ 4217Β/2016). 
Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και 
φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 
 
 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΟΡΙΑ(1) ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΔΟΚΙΜΗΣ (2) Κατώτερο Μέγιστο 

Αριθμός κετανίου   51,0  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5165 
ΕΛΟΤ ΕΝ 15195 
ΕΛΟΤ ΕΝ 16144 

Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού  46,0  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4264 

Πυκνότητα (στους 15°C) kg/m³ 820,0 845,0 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3675 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12185 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες % m/m - 8,0 ΕΛΟΤ ΕΝ 12916 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kg - 10,0 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20846 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20884 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13032 

Σημείο ανάφλεξης °C 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Υπόλειμμα άνθρακα (σε υπόλειμμα 
10% απόσταξης) % m/m 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Περιεκτικότητα σε τέφρα % m/m 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Περιεκτικότητα σε νερό mg/kg 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Διάβρωση ελάσματος  χαλκού (3 ώρες 
στους 50 °C) 

Καθορισμό
ς τιμής 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Σταθερότητα στην οξείδωση  g/m³ Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
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h and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του 
διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) 
στους 60 °C 

μm 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

Απόσταξη: 
 

- % (v/v) ανακτώμενο στους 250 °C, 

 
% (v/v) 

Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

- % (v/v) ανακτώμενο στους 350 °C, % (v/v) 
Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements 
and test methods for automotive diesel fuel του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 

- 95% (V/V) ανακτώμενο στους: °C - 360  

Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες 
λιπαρών οξέων (FAME) (3) % (v/v) - 7,0 ΕΛΟΤ ΕΝ 14078 

Σημείωση:  Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.   

 
 
(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των 

οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προιόντα πετρελαίου – Καθορισμός 
και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό 
ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = 
αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. 

(2)  Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. Τα 
πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως 
θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική 
μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 
+ΝΑ:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια 
ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που 
αντικαθιστά. 

(3)  Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214. 
 

2. Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων 
 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το καύσιμο που περιγράφεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μέσων. 
 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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2.1 ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής της 
ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την 
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 
2.2 ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 
501/Β/29-2-2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2011/63/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης 
Ιουνίου 2011». 
2.3 ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - 
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 
2.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 
2.5 EN 228 «Automotive fuels - Unleaded Petrol - Requirements and Test Methods». 
2.6 ASTM D4057 «Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 
Products». 
2.7 EN ISO 3170 «Petroleum Liquids - Manual Sampling». 
2.8 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας 
προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η 
τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της 
παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την 
προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει κωδικό CPV 
(CommonProcurementVocabulary) 09132100-4. 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 Ορισμός 

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων ανήκει στις «Βενζίνες», ήτοι οποιοδήποτε πτητικό πετρελαιοειδές 
προοριζόμενο για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την 
προώθηση των οχημάτων, το οποίο εμπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 
και 27101159. (Η αρίθμηση των κωδικών ΣΟ όπως αναφέρεται στην ΕΕ L184 της 17.7.1999, σ. 23). (ΦΕΚ 
501/Τεύχος B'/29-02-2012) 

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά 
Γενικά 

 
 Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό της χρώμα, χωρίς την 

προσθήκη χρωστικών ουσιών και θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά 
λίτρο. (ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016) 

 Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο 
IP 298 "DeterminationofQuinizarin - ExtractionSpectrophotometricMethod". (ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-
2016)  

 Είναι δυνατή η προσθήκη από τον προμηθευτή ιχνηθέτη στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων 
αποκλειστικά και μόνο για λόγους εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και επαλήθευσης της ταυτότητας 
των προϊόντων του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί, από τον προμηθευτή στη 
Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
(Γ.Χ.Κ.), η προσθήκη του ιχνηθέτη στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με ταυτόχρονη κατάθεση 
βεβαίωσης του προμηθευτή του ιχνηθέτη ότι η χρήση των συγκεκριμένων ιχνηθετών δεν προκαλεί 
βλαβερές παρενέργειες στα οχήματα ή τα συστήματα διακίνησης των καυσίμων. (ΦΕΚ 293/Τεύχος 
B'/12-02-2016) 

 Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνη 95 οκτανίων επιτρέπεται η 
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χρήση προσθέτων, εφόσον έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (ΓΧΚ), λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου. Κατάλληλα πρόσθετα χωρίς επιβλαβείς 
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι δυνατό να προστίθενται στην 
αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σε ενδεδειγμένη ποσότητα με σκοπό να αποφεύγεται η μείωση της 
απόδοσης των κινητήρων, να αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και να ελέγχονται οι εκπομπές 
καυσαερίων. (ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016) 

 Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων δεν θα περιέχει ως πρόσθετο, σε οποιαδήποτε αναλογία, τη 
μεταλλική ουσία μεθυλοκυκλοπενταδιένυλοτρικαρβονυλικό μαγγάνιο (ΜΜΤ). Οι μέθοδοι για τον 
προσδιορισμό της περιεκτικότητας μαγγανίου στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων είναι οι ΕΝ 16135 
και ΕΝ 16136. (EN 228) 

 Απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων μειγμάτων 
που περιέχουν φώσφορο, προκειμένου να προστατεύονται τα συστήματα καταλύτη των οχημάτων. 
(ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016 και EN 228) 

 Γενικές Απαιτήσεις (ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016, ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-
2012, STANAG 7090, EN 228) 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή 
πετρέλαιο. Δεδομένου ότι ορισμένες βενζίνες αυτοκινήτων έχουν την τάση να απορροφούν νερό, οι 
προμηθευτές να εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες 
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη. Όταν υπάρχει 
κίνδυνος διαχωρισμού νερού να προστίθενται αντιδιαβρωτικά. 

 
 

Α/Α 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΟΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

1 Εμφάνιση σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

 

Καθαρό, διαυγές και 
ελεύθερο σωματιδίων και 

αδιάλυτου νερού σε 
θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

Οπτικά 

2 Πυκνότητα στους 15o C Kg/m3 720,0 775,0 EN ISO 3675 EN 
ISO 12185(α) 

3 Περιεκτικότητα σε Θείο mg/kg 

 

10,0 
EN ISO 13032 EN 
ISO 20846(α) EN 

ISO 20884(α) 

4 
Περιεκτικότητα σε Μόλυβδο 

mg/l 
 

5,0 EN 237 

5 Αντοχή στην Οξείδωση min 360 
 

EN ISO 7536 
6 Περιεχόμενα Κομιώδη mg/100ml 

 

5 EN ISO6246 

7 
Διάβρωση Χάλκινου 
Ελάσματος 
(3 ώρες στους 50 °C) 

διαβάθμιση 

 

Κλάση 1 EN ISO 2160 

8 

Περιεκτικότητα 
Υδρογονανθράκων 

%(v/v) 

  

EN 15553 EN ISO 
22854(α) -Ολεφίνες 

 

18,0 

-Αρωματικά 
 

35,0 
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9 Περιεκτικότητα σε Βενζόλιο 

  

1,00 
ΕΝ 238(β) ΕΝ 
12177 ENISO 

22854 

10 Περιεκτικότητα σε Οξυγόνο % (m/m) 

 

2,7 
ΕΝ 1601 ΕΝ 

13132(β) ENISO 
22854 

11 

Οξυγονούχες Ουσίες(γ) 

%(v/v) 

  

ΕΝ 1601 ΕΝ 13132 
ENISO 22854 

-Μεθανόλη(δ),(ε) 
 

3,0 

-Αιθανόλη(στ) 
 

5,0 

-Ισοπροπυλική Αλκοόλη 

Τα ποσοστά ανάμιξης 
κατ' όγκο υπακούουν 
στον περιορισμό της 

μέγιστης 
περιεκτικότητας σε 
οξυγόνο 2,7% m/m 

-Ισοβουτυλική Αλκοόλη 
-Τριτοταγής Βουτυλική 
Αλκοόλη 

-Αιθέρες με 5 ή περισσότερα 
άτομα άνθρακα ανά μόριο 
-Άλλες Οξυγονούχες 
Ενώσεις(ζ) 

12 
Ερευνητικός Αριθμός 
Οκτανίου 
(RON)h) 

 

95,0 

 

EN ISO 5164(γ) 

13 Αριθμός Οκτανίου 
 

85,0 
 

EN ISO 5163(γ) 

 

Παρατηρήσεις: 
(α) Χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαφωνίας. 
(β) Δεν χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαφωνίας. 
(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας χρησιμοποιείται η ENISO 22854. 
(δ) Σε περίπτωση διαφωνίας χρησιμοποιείται η EN 1601. 
(ε) Πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές. 
(στ) Όταν χρησιμοποιείται αιθανόλη, αυτή πρέπει να συμμορφώνεται με το EN 15376. Μπορεί να χρειάζεται 
η προσθήκη σταθεροποιητών. 
(ζ) Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στον 
πίνακα της παραγράφου 4.2.3. 
(η) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό των RON και 
MON, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 
2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ. 

 

4.2.3 Απαιτήσεις Πτητικότητας (ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016, ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02- 2012, EN 
228) 

 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α  Κλάση 

Α Κλάση C Κλάση C1 
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min 45,0 50,0 50,0 
 

1 
Τάση Ατμών (VP) KPa 

max 60,0 80,0 80,0 

EN 13016 

 Απόσταγμα στους  min 20,0 22,0 22,0 
 

2 70°C %(v/v)     EN ISO 3405 
 

Ε70 
 

max 48,0 50,0 50,0 
 

 

Απόσταγμα στους 
 

min 46,0 46,0 46,0 
 

3 100°C %(v/v)     EN ISO 3405 
 

Ε100 
 

max 71,0 71,0 71,0 
 

 

Απόσταγμα στους 
      

4 150°C %(v/v) min 75,0 75,0 75,0 EN ISO 3405 
 Ε150       

5 Τελικό Σημείο Ζέσεως 
(FBP) 

°C max 210 210 210 EN ISO 3405 

6 Υπόλειμμα Απόσταξης %(v/v) max 2 2 2 EN ISO 3405 

7 Δείκτης Ατμόφραξης (VLI) 
(10VP+7E70) 

Index max - - 1050 
 

 

Παρατηρήσεις: 
Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9. 
Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3 
Κλάση C1 (μεταβατική περίοδος): Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης 
Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, (Γ.Χ.Κ.), σε κρίσιμες 
περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 
 

 

3. Πετρέλαιο θέρμανσης 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το 

πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης 
σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 
μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά 
μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι 
αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να 
πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα 
είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως 
περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα 
ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με 
την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

Πίνακας 1 

  Όρια  
Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 
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Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  Να 
αναφέρεται 

EN ISO 3675  

EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος 
απόσταξης 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)  Κλάση 3 EN ISO 2160 

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596  

EN ISO 8754  

EN 24260 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 

Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 

(α) Διάρκεια : 3 ώρες 

Πίνακας 2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδ
α 

Κατηγορία 
Α 

Κατηγορία 
Β 

ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) 

oC - -5 EN 116 

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 5950 

    ISO 3016 

 

Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 
 

Πίνακας 3 

Πρότυπο Τίτλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 
point. 

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

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 

PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 
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EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 
determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 
3675:1998). 

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination 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 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky 
- Martens closed cup method. 

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive 
XRF method. 

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength 
dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - 
Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 
3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge 
method. 

  
Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα 
δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999). 
Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους. 

 

 

  
 
Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ µε τις παρακάτω προδιαγραφές : 
 
Τα ζητούμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε κατάλογο που τηρεί η Δ/νση 
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η εγγραφή στον κατάλογο θα αποδεικνύεται με 
την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού απαντητικού έγγραφου που θα εκδίδεται από το 
Γ.Χ.Κ Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Νομικού του Προσώπου θα 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε 
συσκευασίες με δυνατότητα σφράγισης και μετά το άνοιγμά τους, χωρίς να αλλοιώνεται το 
περιεχόμενό τους. 
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία και ειδικότερα προς το κάτωθι νομικό πλαίσιο: 1) Κ.Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13- 7-
2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: άρθρο 44: 
«Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως», άρθρο 70: «Τρόπος 
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τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λ.π.» σε συνάρτηση με το άρθρο 9 για όσες 
επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. · άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών 
ελαιολιπαντικών» Τα λιπαντικά θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 
630/Β/2005)για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης,ΚΥΑ ΑΧΣ 350/2012 (ΦΕΚ 2988/Β/2013), 
ΚΥΑ ΑΧΣ 12/1995 (ΦΕΚ 471/Β/1995)για τις βαλβολίνες, Α.Χ.Σ. 2180/1981 (ΦΕΚ 43Β/3.2.1982) για τα 
υγρά φρένων, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/9.2.1982) για το αντιπηκτικό και Της 
Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/7.2.2001) για τα γράσα., όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., θα καλύπτουν 
τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05) : «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και 
μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης», σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την 
καταχώρηση των λιπαντικών στο κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 
του Κράτους. 

  Για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό θα υποβληθεί αντίστοιχο φύλλο προϊόντος με τα τεχνικά 
και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, όπου επίσης θα δηλώνονται κατά περίπτωση και η διάρκεια 
ζωής του (ώρες λειτουργίας ή χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει το όχημα). 

 Η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων θα διασφαλίζεται μέσω των πιστοποιητικών 
ποιότητας του Ελληνικού Οργανισμού τυποποίησης που συνίστανται στα εξής: 

 α) πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001:2008 ή 9001:2015  ή ισοδύναμο και 
αντίστοιχο σε ισχύ. 

 β) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2008 
ή 14001:2015  ή ισοδύναμο και αντίστοιχο σε ισχύ. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αφορούν την 
εταιρεία παραγωγής των λιπαντικών. 

 Όλες οι ζητούμενες (επίσημες – διεθνείς) προδιαγραφές για κάθε είδος θα πρέπει να 
τηρούνται συγχρόνως. Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές 
ποιότητας από τις ζητούμενες, είναι αποδεκτό. Όταν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή (API 
ή ACEA κλπ), η προδιαγραφή του κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυμητή. Όταν 
δεν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή ή βεβαιωμένα 
αντίστοιχη είναι υποχρεωτική.  

 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά και υγρά θα πρέπει να πληρούν και να υπερκαλύπτουν 

1. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου SAE 68 Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 
68  και συσκευασμένο σε βαρέλια 208 λίτρων.  Πρόκειται  για πρωτογενές  εξαιρετικής  ποιότητας  
ενισχυμένο  µε  ειδικά  χημικά πρόσθετα ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι 
συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και μεγάλες ταχύτητες άντλησης µε συχνές 
αντιστροφές παροχής το εν λόγω υδραυλικό λάδι θα είναι ελαφρού ιξώδους  πολύ υψηλής 
ποιότητας,  χαμηλού  
σημείου  ροής,  εξαιρετικά  κολλώδες,  µε  πρόσθετα  υψηλών  πιέσεων.  
Θα παράγεται από επιλεγμένα  100%  παραφινικής  &  συνθετικής  βάσης ορυκτέλαια  και το  ίδιο 
ενισχυμένο πακέτο προσθέτων που χρησιμοποιείται στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Λόγω των 
ειδικών προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά σε 
συνθήκες υψηλών  πιέσεων,  συνδυάζοντας  εξαιρετικές  απορρυπαντικές  και  αντισκωρικές  
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ιδιότητες, άριστη θερμική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα  και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές 
και αντιαφριστικές  ιδιότητες.   
Επίσης  θα  είναι  κατάλληλο  για  υδραυλικά  συστήματα, που λειτουργούν  κάτω  από  βαριές  
συνθήκες  λειτουργίας  ή  σε  μεταβαλλόμενες  θερμοκρασίες περιβάλλοντος.  
Εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & Διεθνή πρότυπα. 
Παραδοτέο στις εγκαταστάσεις του Δήμου απαλλαγμένο παντός εξόδου.   
Προδιαγραφές / εγκρίσεις: DIN 51524 (P2), HCP  
 Παραγωγής έτους 2019 και μετά. 
 Συσκευασμένο σε βαρέλι των 208lt  
2.Λιπαντικό μηχανής βενζινοκινητήρων SAE 10W (απλό) Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό με 
ικανοποιητική απορρυπαντικότητα και διασκορπιστικότητα, αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία 
των μεταλλικών επιφανειών που προσβάλλονται από χημική φθορά. Μεγάλη σταθερότητα στην 
οξείδωση. Κατάλληλο για μηχανές βενζινοκίνητων τετράχρονων οχημάτων παλαιότερης 
τεχνολογίας.  Προδιαγραφές / εγκρίσεις: API SF/CC.   
Παραγωγής έτους 2019 και μετά. 
 Συσκευασμένο σε βαρέλι των 208 lt  
3. Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ημισυνθετικό) Ημισυνθετικό λιπαντικό 
ειδικά σχεδιασμένα για βαριές συνθήκες λειτουργίας σε πετρελαιοκινητήρες συμβατικούς ή turbo, 
υψηλών προδιαγραφών, άριστης απορρυπαντικότητας και διασκορπιστικότητα, ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία αποθεμάτων στους κυλίνδρους και στις βαλβίδες. Εξαιρετική 
αντιδιαβρωτική προστασία των µμεταλλικών επιφανειών που προσβάλλονται από χημική φθορά. 
Μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. Συμβατότητα µε όλα τα παρεμβύσματα και τα υλικά 
στεγανοποίησης. Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με απαιτήσεις λειτουργίας κάτω από 
δυσµενείς συνθήκες. Προδιαγραφές / εγκρίσεις: ACEA E7/E6/E4, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4.  
  Παραγωγής έτους 2019 και μετά.  
Συσκευασμένο σε βαρέλι των 208 lt  
4.Συνθετικό λιπαντικό σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 Συνθετικό λιπαντικό για 
πετρελαιοκινητήρες άριστης απορρυπαντικότητας και διασκορπιστικότητα, ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία αποθεμάτων στους κυλίνδρους και στις βαλβίδες. Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία 
των μεταλλικών επιφανειών που προσβάλλονται από χημική φθορά. Μεγάλη σταθερότητα στην 
οξείδωση. Συμβατότητα µε όλα τα παρεμβύσματα και τα υλικά στεγανοποίησης. Κατάλληλο για 
πετρελαιοκινητήρες Euro 4 και Euro 5, με απαιτήσεις λειτουργίας κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις: ACEA E7/E6, API CI-4, ΜΒ 228.51, ΜΑΝ 3471, SCANIA Low Ash. 
 Παραγωγής έτους 2019 και μετά. 
 Συσκευασμένο σε βαρέλι των 208 lt.  
5. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό) Πολύτυπο λιπαντικό με άριστη 
απορρυπαντικότητα και διασκορπιστικότητα, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών 
επιφανειών που προσβάλλονται από χημική φθορά. Μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση. 
Κατάλληλο για μηχανές φορτηγών & παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων οχημάτων. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις: ACEA E2/B3/A2, API CF-4/SJ, Mercedes Benz 228.1, MAN 271. 
 Παραγωγής έτους 2019 και μετά.  
Συσκευασμένο σε βαρέλι των 208 lt.  
6.Υγρά φρένων Υγρά φρένων DOT 4 Ειδικό συνθετικό υγρό βελτιωμένης σύνθεσης, για την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας φρένων και αμπραγιάζ. Να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές SAE J1703 J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4    
Παραγωγής έτους 2019 και μετά.  
Συσκευασμένο σε δοχείο 1 lt. 
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7. Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού ATF-A (ΚΟΚΚΙΝΟ) Yδραυλικό λιπαντικό , κατάλληλο για 
υδραυλικά τιμόνια . Με  υψηλό δείκτη ρευστότητας, σταθερό στις υψηλές θερμοκρασίες, να 
προσφέρει προστασία από τη φθορά και την οξείδωση. Χρώμα Κόκκινο.  Προδιαγραφές / εγκρίσεις: 
ISO 7308, DIN 51524 T3. Συσκευασμένο σε δοχείο του 1 lt.  
8. Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)  Βελτιωτικό πετρελαίου για ανάμειξη με καύσιμο πετρέλαιο, 
χρησιμοποιείται στο σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης με σκοπό τη μείωση της εκπομπής 
καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες Εuro 4.1 & 5 της Ε.Ε.  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις:  DIN V 70070 - ISO 22241. 
  Παραγωγής έτους 2019 και μετά.  
Συσκευασμένο σε δοχείo των 10 lt.  
9. Γράσο ημίρρευστο (γρασοβαλβολίνη) αυτόματης λίπανσης NLGI-3  

Γράσο γενικής χρήσης με βάση το λίθιο, με μεγάλη αντοχή στο ξέπλυμα από το νερό, υψηλή 
αντιδιαβρωτική προστασία και μηχανική σταθερότητα, ειδικά ενισχυμένο για να αντέχει σε υψηλές 
πιέσεις και κρουστικά φορτία (ΕΡ), θερμοκρασία λειτουργίας: από -30°C έως 140°C, για χρήση και με 
γρασαδόρο αέρος. Περιέχει απαλλαγμένα μολύβδου πρόσθετα υψηλής πίεσης (ΕΡ) και για το λόγο 
αυτό ενδείκνυται για χρήση όταν τα φορτία είναι υψηλά. Κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά 
και ειδικά πρόσθετα κατά της σκουριάς και της διάβρωσης. Κατάλληλο για την λίπανση, κάθε τύπου 
ρουλεμάν κατάλληλο για λίπανση του συστήματος διεύθυνσης, αμορτισέρ, σούστες, σασί, 
κουζινέτων κλπ και όλων των μερών του οχήματος, εγκεκριμένο από όλους τους κατασκευαστές 
οχημάτων.  
Προδιαγραφές: NLGI-3,  DIN 51825: KP3, K-25.Βαρέλι 180lt 
10. Βαλβολίνη SAE 80W/90  
Βαλβολίνες ενισχυμένες με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP- Extreme Pressure) 
Προδιαγραφές: API : GL-5 . Δοχείο 20lt 
11.Στουπί  
Καινούργιας κατασκευής από υποπροϊόν νηματουργίας, αμεταχείριστη, χωρίς επανακαθορισμό με 
πλύσιμο, θα αποτελείται από βαμβακερά νήματα, μακριά, κτενισμένα, καθαρά και απαλής υφής 
που συνιστούν δέσμες παράλληλες, μη συνεστριμμένες και χωρίς συσσωματώματα. Θα 
χρησιμοποιείται για καθαρισμό από λιπαρές ουσίες, και τμήματα μηχανολογικού εξοπλισμού, 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και μεγάλης απορροφητικότητας Σύνθεση νημάτων κατά ΕΝ ISO 
1833-1 (2010) . Τεμάχιο περίπου 200gr   
12. Σπρέι καθαρισμού επαφών Μη αγώγιμο καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών ταχείας δράσης. Για 
τον καθαρισμό οξειδίων, λαδιών, γράσων, λάσπης, σκόνης κλπ από διανομείς, διακόπτες, ρελέ, 
ποτενσιόμετρα, καλωδιώσεις και ηλεκτρικά κυκλώματα. Σε φιαλίδιο περίπου 0,4 lt.  
13. Αντισκωριακό σπρέι Συνθετικό υλικό με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και 
αντισκωριακή ισχύ. Για αποσύσφιξη παξιμαδιών, μπουλονιών, ρακόρ και όλων των άλλων 
μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση. Συντηρεί και λιπαίνει κάθε 
μεταλλικό μέρος και αφαιρεί την υγρασία. Σε φιαλίδιο περίπου 0,33 lt.  
14. Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης) 
Ενισχυμένο πρωτογενές ορυκτέλαιο  για τους δίχρονους κινητήρες των αλυσοπρίονων, των 
θαμνοκοπτικών.  Προδιαγραφές / εγκρίσεις: API TC, JASO FC, ISO L-EGB. 
  Παραγωγής έτους 2019 και μετά.  
Συσκευασμένο σε δοχείo του 1 lt.  
15. Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα αιθυλενογλυκόλης (έτοιμο προς χρήση) Για όλα τα 
συστήματα ψύξης σε βενζινοκίνητα και κινητήρες diesel. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΑΙΩΣΗ, για προστασία από ψύχος και υψηλές θερμοκρασίες. Να μην περιέχει καρκινογόνες 
ενώσεις, όπως αμίνες και νιτρώδη άλατα. Για την προστασία όλων των μετάλλων στο σύστημα 
ψύξης του κινητήρα. Να είναι ουδέτερο για εύκαμπτους σωλήνες.  Προδιαγραφές / εγκρίσεις: SAE J 
1034.  
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 Παραγωγής έτους 2019 και μετά.  
Συσκευασμένο σε βαρέλι των 210 lt  
 

 Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες ποσότητες δεν αντιστοιχούν στις τυποποιημένες 
συσκευασίες του προσφέροντα, αυτός δύναται να προσφέρει την διαφορά των ποσοτήτων 
μέχρι τη συμπλήρωσή τους, σε τυποποιημένες συσκευασίες του ιδίου προϊόντος που 
διαθέτει (π.χ. 1lt, 4lt, 20lt κ.λπ.). Είναι αποδεκτή απόκλιση όσον αφορά το είδος της 
συσκευασίας για τα 4λιτρα έως ± 1 λίτρο και για τα 20 λίτρα ± 2 λίτρα. Τα βαρέλια θα είναι 
βάρους 205 και 210 λίτρων µε αποδεκτή απόκλιση ± 15 λίτρα 

 
 Οι προμηθευτές θα  πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την 

προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt ή €/kg, ανάλογα με το προσφερόμενο είδος) για να 
καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων. Επίσης, κάποιες 
εταιρείες παραγωγής λιπαντικών, ενδεχομένως να προσφέρουν συσκευασίες στις οποίες να 
αναφέρουν μόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 180 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να δηλώσουν απαραιτήτως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την 
προσφερόμενη τιμή μονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άμεση σύγκριση των 
προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή 
μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.  Τέλος, όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να 
αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις 
παρακάτω ενδείξεις:  

1.Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην 
ελληνική γλώσσα.  
2.Τον αριθμό ιξώδους SAE. 
3.Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA. 
4.Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.  
5.Τον αριθμό καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).  

6.Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει 
το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή 
πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν 
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
  

Μεσολόγγι  05-11-2019 
 

 
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Μεσολόγγι: 05-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Αρ.μελέτης :43/2019 
 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως 
κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α. 
τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις 
ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται 
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους.   
Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισµός των όρων βάσει των οποίων θα 
διενεργηθεί από το ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου η προµήθεια «Καυσίμων και Λιπαντικών του 
∆ήµου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου των Νοµικών του Προσώπων της Δημοτικής Κοινωφελής  
Επιχείρησης   και των σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» και 
είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της 
 

Άρθρο 2ο   : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε:  
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
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Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  
14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  
18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
21.του ν, 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 
22.Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 
23.Το άρθρο 13 του ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών 
Το άρθρο 6. Παρ. 15 του ν. 4071/2012, περι κρατήσεων καυσίμων 
24. ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και 
Μέθοδοι Δοκιμών». 
- ΦΕΚ 4217/Τεύχος B'/28-12-2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-

2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2015/1513/ΕΕ », 
- ΦΕΚ 3958/Τεύχος B'/09-12-2016 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία ΕΕ 

2016 / 802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με 
την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο», 

- ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

- ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-
2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2011/63/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011», 

- Φ.Ε.Κ. 1736Β/2007 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και 
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για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την 
περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, 

- ΦΕΚ 1273/Τεύχος B'/05-09-2003 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου 
θέρμανσης», 

- ΦΕΚ 1531/Τεύχος B'/16-10-2003 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
θέρμανσης», 

- το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) "Οργάνωση της Αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

- τις ιδιαίτερες διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
παρούσας. 

- Του Ν. 4605/2019 
-  Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών-

χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων καθώς και των 
συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 3ο  :ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Άρθρο 4ο  :ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας μελέτης , πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και 
ειδικότερα: 
 
Για τα τμήματα 1,2,3,4,5,6 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης 
διαμορφούμενης λιανικής τιμής των υγρών καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή υπολογίζεται 
από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
για το Ν. Αιτωλ/νιας. Για τα τμήματα 7 και 8 η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. 
 

Άρθρο 5° - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αµετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για κανένα λόγο. 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που θα 
εκδίδονται µετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. 
 

Άρθρο 6Ο - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα ο/οι ανάδοχος/οι θα κληθεί/ουν για την υπογραφή των επιμέρους 
συμβάσεων με τον κάθε φορέα ήτοι :. 

 ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
 Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου.  
                                                 

 
Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού 
της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι, εφ' όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια 
ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το 
συγκεκριμένο τμήμα των ειδών της µελέτης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και µετά την 
διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής, σύµφωνα µε το αρ. 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8Ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ   
 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
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αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), 
δ) έξοδα δημοσίευσης, 

ε) οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση, 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 9ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα  καταχωρήθει στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr .Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προκήρυξη 
(περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010,θα  αναρτηθεί  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αποστέλλεται και στα επιμελητήρια και δημοσιεύεται στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr . 
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης  της περιληπτικής διακήρυξης (γνωμοδότηση 
Δ/Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, Ν. 3548/2007, άρθρο 4   ΦΕΚ 68Α) . Τον/τους 
προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν εξ’ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης 
(αναλογικά), καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί 
κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο 
διαγωνισμός. Τα έξοδα της δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικού 
διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Διακ. Εγκύκλιος 11, 
ΑΠ/27754/28-06-2010). Σε περίπτωση άρνησης του/τους  παρακρατούνται από τον πρώτο 
λογαριασμό. 
 

Άρθρο 10Ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

Ο χρόνος ισχύος της Ιδιωτικού Συμφωνητικού ορίζεται από  την ημερομηνία υπογραφής του και 
ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ έως  31-12-2021 ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων .  
  
Επίσης, στην περίπτωση που µε τη λήξη της ηµεροµηνίας της σύµβασης δεν έχει εξαντληθεί το 
συµβατικό ποσό, ο ∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τα Ν.Π. έχουν το δικαίωµα να παρατείνει 
τη χρονική ισχύ της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της προµήθειας 
σε άλλο προµηθευτή  να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή των Νοµικών Προσώπων µε το ίδιο 
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς του. 
 

Άρθρο  11ο  - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Α. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  θα γίνεται με 
δαπάνη του αναδόχου και σε χώρο που ορίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή για το :( 
αφορά το  Τμήμα 7 & 8).  
Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται με κατάλληλο βυτίο στα 
κτίρια των παιδικών σταθμών του Ν.Π. καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου , εντός δύο (2) ημερών από την ζήτηση του συμφώνα με τις 
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ποσότητες που θα αναφέρονται εγγράφως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με 
πετρέλαιο θέρμανσης τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας. 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα: 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 
 Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

 

 

Α/Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. Α & Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

2. 1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

3. 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

4. 2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

5. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ 

6. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

7. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

8. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΘΜΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ 

9. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

10. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.   1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
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2. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

3.   4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ       ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

4. 5ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

5. 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

6. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

7. 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ    

8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ     

9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ    

10. 1 & 2  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ   

11. 4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   

13. 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         

14. 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ         

15. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

16. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

17. 4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   

18. 5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

19. 6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

20. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

21. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

22. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ     

23. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙΟΥ 

24. 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ     

25.    2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
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 Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
 

Α/Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

1. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

2. ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

3. 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

4. 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

5. 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

6. ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

7. 1Ο ΕΚ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

8. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

9. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 

10. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

11. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

12. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

26. 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ   

27. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ        

28. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ         

29. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ   

30. 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ      

31. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΓΟΥΡΙΑΣ   

32. 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ       

33. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ     

34. 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΤΟΧΗΣ  

35. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΑΣΤΡΟΥ  

36. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ     
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13. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

14. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΤΟΧΗΣ 

15. ΕΠΑΛ  ΚΑΤΟΧΗΣ 

16. ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΓΟΥΡΙΑΣ   

17. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 
 
Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ :Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη 
βενζίνη, θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου των Ν.Π. και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης, θα γίνονται 
τμηματικά στις εγκαταστάσεις (πρατήριο) του προμηθευτή και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια 
υπηρεσία. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις του προμηθευτή, δεν θα απέχουν περισσότερο από 15 km από το 
εργοτάξιο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Τέρμα Σφαγείων – Μεσολόγγι ,  Τ.Κ. 30200), λόγω 
αδυναμίας αποθήκευσης των προς προμήθεια ειδών  από την Αναθέτουσα Αρχή (σύμφωνα και με την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 
 O Οικονομικός Φορέας  αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. Η παράδοση θα γίνεται εντός 
του Δήμου, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 
Επισημαίνεται ότι η αναφορά στην απόσταση του πρατηρίου από το εργοτάξιο του Δήμου (Τέρμα 
Σφαγείων – Μεσολόγγι ,  Τ.Κ. 30200) αφορά ακτίνα και όχι πραγματική  απόσταση όδευσης, η οποία 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη. 
Δ.Ο Οικονομικός Φορέας  είναι υποχρεωμένος να παραδίδει και να τροφοδοτεί με πετρέλαιο κίνησης 
και βενζίνης στα οχήματα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου των Ν.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης  
, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας.  

Δ 1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 

Δ.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Οικονομικός 
Φορέας  κηρύσσεται έκπτωτος.  
Δ.3. Ο Οικονομικός Φορέας  υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και 
την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 
Άρθρο 12ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης Διενέργειας Διαγωνισμού 
σύμφωνα με την αριθμ.497/2018 (ΑΔΑ:6ΩΡ9ΩΡΖ-ΖΒΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου 
Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου: 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1.ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ 2. ΦΟΥΝΤΑ ΣΟΦΙΑ 

3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΜΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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Οι ενστάσεις και οι προσφυγές αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
σύμφωνα με την αριθμ.337/2018 (ΑΔΑ:Ψ7Ψ0ΩΡΖ-4ΒΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου: 
 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  1. ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΔΕΡΒΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3. ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 3. ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 Μεσολόγγι 05-11-2019  
 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
 
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι: 05-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Αρ.μελέτης :43/2019 
 
 
 

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   
 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
  

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ   
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 
 

CPV 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ  
(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

09132100-4  Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων lt 22.390 1,297 29.039,83

09134220-5 
 

Πετρέλαιο κίνησης lt 300.000 1,129 338.700,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 367.739,83
 Φ.Π.Α. 24% 88.257,559
 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 455.997,389
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  456.000,00

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

 

1. 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης lt 38.858 0,873 33.923,034 

2. 09132100-4 Αμόλυβδη 95 οκτ lt 2.578 1,297 3.343,666 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
37.266,70  

Φ.Π.Α 24% 8.944,008 
ΠΟΣΟ 46.210,708 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,572 
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ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Α/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 46.211,28€ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

 

1. 09134220-5 Πετρέλαιο κίνησης lt 34.286 1,129 38.708,894 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
38.708,894 

Φ.Π.Α 24% 9.290,134 
ΠΟΣΟ 47.999,028 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,972 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 48.000,00€ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 
ΕΝΔ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

 

1. 09132100-4 Αμόλυβδη 95 οκτ lt 6.720 1,297 8.715,84 

  
 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

8.715,84 

Φ.Π.Α 24% 2.091,801 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 10.807,641€ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,359 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
10.808,00€ 

  
  

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 

ΕΝΔ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 
 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

 

1. 09135100-5 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

lt 153.000 0,873 133.569 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
133.569 

Φ.Π.Α 24% 32.056,56 
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ΤΜΗΜΑ 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 

 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΕΝ∆. 

ΠΟΣΟΤ 

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

(Lt, kg,τµχ) 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Lt, kg,τµχ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

1 

Υδραυλικό λάδι 

SAE 68” 

 

Βαρέλι  

208 lit 
38 7.904 lit 2,80/lt 22.131,20 

2 

Λιπαντικό μηχανής 

βενζινοκινητήρων SAE 

10W (απλό) 

Βαρέλι  

208 lit 
4 832lit 2,00/lt 1.664,00 

3 

Λάδι πετρελαιοκινητήρων 

(15W/40) 

 

Βαρέλι  

208lt 
18 3.744 lit 5,00/lt  18.720,00 

4 

Συνθετικό λιπαντικό 

σύγχρονων 

πετρελαιοκινητήρων SAE 

10W-40 

Βαρέλι  

208lt 
6 1.248lt 4,50/lt 5.616,00 

5 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων SAE 

20W-50 (απλό) 

Βαρέλι  

208lt 
10 2.080lt 3,00/lt 6.240,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 165.626,56€ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ 

ΕΝΔ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 
 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

 

1. 09135100-5 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

lt 101.000 0,873 88.173,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
88.173,00 

Φ.Π.Α 24% 21.161,52 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 109.334,52 
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6 

WEG BRAKE FLUID 

DOT 4 

 

Δοχείο  

1lt 
60 60lt 3,50/lt 210,00 

7 

Λιπαντικό αυτόµατου 

κιβωτίου ταχυτήτων (ATF-Α 

ΚΟΚΚΙΝΟ) 

 

Δοχείο  

1lt 
200 200 lit 3,50/lt 700,00 

8 
AD BLUE 

 

Δοχείο 

10lt 
200 2000 lit 1,00/lt 2.000,00 

9 
Γράσο λιθίου 

  

Βαρέλι  

180lt 
4 720lt 2,60/lt 1.872,00 

10 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W/90 

 

Δοχείο  

20lit 
36 720lt 1,70/lt 1.224,00 

11 
Στουπί 

 

Τεμάχια 

200gr 
199  1,37/τεμ 272,63 

12 
SPRAY ΕΠΑΦΩΝ 

 

Φιάλη 

0,400lit 
20τμχ  4,00/τμχ 80,00 

13 

SPRAY 

Αντισκωριακό σπρέι 

 

Φιάλη 

0,33lit 
16τμχ  4,00//τμχ 64,00 

14 

Λάδι για μίξη δίχρονων 

κινητήρων (2Τ) 

 

Δοχείο 

1lt 
120 120lit 3,0/lt 360,00 

15 
Αντιψυκτικό υγρό  

 

Βαρέλι  

210lt 
8 1.680lt 2,00/lt 3.360,00 

                                                                                                            ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 64.513,83 

                                                                                                                  Φ.Π.Α. 24% 15.483,319 

                                                                                                                          ΠΟΣΟ 79.997,149 

                                                                                                   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,851 

                                                                                                        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 80.000,00€ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 8: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΕΝ∆. 

ΠΟΣΟΤ 

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΕ 

(Lt, kg,τµχ) 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ  

ΣΕ 

(Lt, kg,τµχ ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

1 

Υδραυλικό λάδι 

SAE 68” 

 

ΔΟΧΕΙΟ  

18 lit 
24 432lt 2,80/lt 1.209,60 

2. 

Λάδι 

πετρελαιοκινητήρων 

(15W/40) 

 

ΔΟΧΕΙΟ  

18 lit 
22 396lt 5,00/lt  1.980,00 

                                                                                                    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.189,60 

                                                                                                     Φ.Π.Α. 24% 765,504 

                                                                                                         ΠΟΣΟ 3.955,104 

                                                                                       ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 44,896 

                                                                                                ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.000,00€ 

 
 
 
Οι ανωτέρω αναγραφείσες ποσότητες στα λιπαντικά είναι ενδεικτικές.  
Οι πραγματικές ποσότητες θα καθοριστούν από τις πραγματικές ανάγκες για το διάστημα έως τη λήξη 
της σύμβασης .Ο Δήμος  και το Νομικό του Πρόσωπο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 
των ποσοτήτων και των Δαπανών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης, εφόσον δεν 
κριθεί σκόπιμο. 
 
 Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη το εβδομαδιαίο δελτίο 

επισκόπησης τιμών καυσίμων του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του τμήματος 
εμπορίου Αγρινίου αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑ ΑΙΤ. Οικ. 3331206/4361/08-11-2019 

 Οι τιμές των λιπαντικών είναι ενδεικτικές και έχουν προκύψει μετά από πρόσφατη έρευνα αγοράς. 
 
 

Μεσολόγγι  05-11-2019 
 
 
             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
 
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:05-11-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ: 43/2019  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )  

 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
 

 

Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση την 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής του για 
το Νομό Αιτωλοακαρνανίας  και με την έκπτωση της σχετικής προσφοράς του. Η ποιότητα των ανωτέρω 
καυσίμων θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 
 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../……… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………ΑΦΜ:
……………………………….ΔΝΣΗ………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………….. 

 
                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σταθερή ενιαία έκπτωση 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                        ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
Αμόλυβδη Βενζίνη 95 
οκτανίων ……………….%  

2. Πετρέλαιο κίνησης  ………………...%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ   
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 

 

 
 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../…… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
…ΑΦΜ:……………………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………
… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………………. 

 
                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σταθερή ενιαία έκπτωση 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                                  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Πετρέλαιο θέρμανσης  ………………..%  

2. Αμόλυβδη 95 οκτ ………………..%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

  

ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
 

 

Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση την 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής του για 
το Νομό Αιτωλοακαρνανίας  και με την έκπτωση της σχετικής προσφοράς του. Η ποιότητα των ανωτέρω 
καυσίμων θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 
 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
.ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………
… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………. 

 
                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σταθερή ενιαία έκπτωση 
     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                                              ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Πετρέλαιο κίνησης ……………………..%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

 

ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΑΡΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

 

Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση την 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής του για 
το Νομό Αιτωλοακαρνανίας  και με την έκπτωση της σχετικής προσφοράς του. Η ποιότητα των ανωτέρω 
καυσίμων θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 
 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
.ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………
… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………. 

 
                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σταθερή ενιαία έκπτωση 
            ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                              ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Αμόλυβδη 95 οκτ …………………….%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Α/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  

 

 
 

Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση την 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής του για 
το Νομό Αιτωλοακαρνανίας  και με την έκπτωση της σχετικής προσφοράς του. Η ποιότητα των ανωτέρω 
καυσίμων θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 
 

 
 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
..ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………
….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………………….. 

 
                                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σταθερή ενιαία έκπτωση 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                                    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

……………………..%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

                                                               

ΤΜΗΜΑ 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

 

 

 
Η τελική τιμή που θα ισχύει στις τμηματικές παραδόσεις των καυσίμων, θα διαμορφώνεται με βάση την 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσής του για 
το Νομό Αιτωλοακαρνανίας  και με την έκπτωση της σχετικής προσφοράς του. Η ποιότητα των ανωτέρω 
καυσίμων θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 
 

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../……. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
.ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………
… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………. 

 
                                                

                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑΑ 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σταθερή ενιαία έκπτωση 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                            ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
Πετρέλαιο 
Θέρμανσης  

…………………..%  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

ΤΜΗΜΑ 7 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΕΝ∆. 

ΠΟΣΟΤ 

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

 ΣΕ 

(Lt, kg,τµχ) 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ 

(Lt, kg,τµχ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

1 

Υδραυλικό λάδι 

SAE 68” 

 

Βαρέλι  

208 lit 
38 7.904 lit   

2 

Λιπαντικό μηχανής 

βενζινοκινητήρων SAE 

10W (απλό) 

Βαρέλι  

208 lit 
4 832lit   

3 

Λάδι 

πετρελαιοκινητήρων 

(15W/40) 

 

Βαρέλι  

208lt 
18 3.744 lit   

4 

Συνθετικό λιπαντικό 

σύγχρονων 

πετρελαιοκινητήρων 

SAE 10W-40 

Βαρέλι  

208lt 
6 1.248lt   

5 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων 

SAE 20W-50 (απλό) 

Βαρέλι  

208lt 
10 2.080lt   

6 

WEG BRAKE FLUID 

DOT 4 

 

Δοχείο  

1lt 
60 60lt   

7 
Λιπαντικό αυτόµατου 

κιβωτίου ταχυτήτων 

Δοχείο  

1lt 
200 200 lit   



 

Σελίδα 97 

(ATF-Α ΚΟΚΚΙΝΟ) 

 

8 
AD BLUE 

 

Δοχείο 

10lt 
200 2000 lit   

9 
Γράσο λιθίου 

  

Βαρέλι  

180lt 
4 720lt   

10 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 

80W/90 

 

Δοχείο  

20lit 
36 720lt   

11 
Στουπί 

 

Τεμάχια 

200gr 
199ΤΜΧ    

12 
SPRAY ΕΠΑΦΩΝ 

 

Φιάλη 

0,400lit 
20ΤΜΧ    

13 

SPRAY 

Αντισκωριακό σπρέι 

 

Φιάλη 

0,33lit 
16τμχ    

14 

Λάδι για μίξη δίχρονων 

κινητήρων (2Τ) 

 

Δοχείο 

1lt 
120 120lt   

15 
Αντιψυκτικό υγρό  

 

Βαρέλι  

210lt 
8 1.680lt   

                                                                                                            ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

                                                                                                                  Φ.Π.Α. 24%  

                                                                                                        ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 
 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
.ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………
…. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………………….. 

 
                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 



 

Σελίδα 98 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μεσολόγγι:…………….        
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

  

ΤΜΗΜΑ 8: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΕΝ∆. 

ΠΟΣΟΤ 

ΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕ   

(Lt, kg,τµχ) 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ   

(Lt, kg,τµχ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

1 

Υδραυλικό λάδι 

SAE 68” 

 

ΔΟΧΕΙΟ  

18 lit 
24 432lt   

2. 

Λάδι 

πετρελαιοκινητήρων 

(15W/40) 

 

ΔΟΧΕΙΟ  

18 lit 
22 396lt   

                                                                                                    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

                                                                                                     Φ.Π.Α. 24%  

                                                                                                ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
………./……../…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………
.ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………………………. 

 
                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 



 

Σελίδα 99 

 

                            
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. 
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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τηλέφωνο:  +49 2631360983
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +49 2631025041
Κωδικός NUTS: ELZZ
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.messologhi.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ
ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Τηλέφωνο:  +49 2631360983
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +49 2631025041
Κωδικός NUTS: EL631
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.messologhi.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β.ΚΑΤΡΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
ΑΙΤΩΛΙΚΟ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τηλέφωνο:  +49 2631360983
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
www.messologhi.gov.gr
mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
www.messologhi.gov.gr
mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
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Φαξ:  +49 2631025041
Κωδικός NUTS: EL631
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.messologhi.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΛΗΤΩΝ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τηλέφωνο:  +49 2631360983
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +49 2631025041
Κωδικός NUTS: EL631
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.messologhi.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Τηλέφωνο:  +49 2631360983
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +49 2631025041
Κωδικός NUTS: EL631
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.messologhi.gov.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Τηλέφωνο:  +49 2631360983
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +49 2631025041
Κωδικός NUTS: EL631
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

www.messologhi.gov.gr
mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
www.messologhi.gov.gr
mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
www.messologhi.gov.gr
mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
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Γενική διεύθυνση: www.messologhi.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09130000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων και
των μηχανημάτων έργου και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των Νομικών του Προσώπων, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης καθώς και
των σχολικών επιτροπών Α'/θμιας και Β'/θμιας εκπαίδευσης. Ο χρόνος ισχύος της Ιδιωτικού Συμφωνητικού
ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ και έως 31-12-2021 ή έως
εξάντλησης των ποσοτήτων .
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής (βάσει του άρθρου 95 του Ν.4412/2016).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 7

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των
Νομικών του Προσώπων, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης καθώς και των σχολικών επιτροπών Α'/θμια
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09134220

www.messologhi.gov.gr
www.messolonghi.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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09134100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
στην προμήθεια καυσίμων δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, καθώς
και ελαιολιπαντικών και συναφών προϊόντων για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης καθώς και των σχολικών
επιτροπών Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς
την υλοποίησή της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α.
τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών,
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των
Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση της
πλατφόρμας , ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα ημέρων (30), από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης συμβάσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα, ή και για το σύνολο
των τμημάτων για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος , όπως αυτή περιγράφεται
αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος.
Σε εκτέλεση των παραπάνω και σύµφωνα µε τα αιτήµατα που έχουν απευθύνει στο ∆ήµο Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου, οι αρµόδιες υπηρεσίες του, τα Νοµικά του Πρόσωπα, η Δημοτική επιχείρηση καθώς και οι
σχολικές επιτροπές Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης συντάχθηκε η παρούσα ενιαία µελέτη, η οποία αφορά
την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των οχηµάτων (επιβατηγά, µηχανήµατα έργου,
φορτηγά κλπ), καθώς και τη θέρµανση των εγκαταστάσεων των κάτωθι φορέων:
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ
997483170,Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ:Α. ΡΑΖΗ-ΚΟΤΣΙΚΑ 12, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ, ΑΦΜ
998503160, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΑΡΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483213 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΑΦΜ 997483305, Δ.Ο.Υ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , ΕΔΡΑ:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
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• Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΦΜ 997483201, Δ.Ο.Υ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
Πετρέλαιο Κίνησης: CPV 09134100-8
Πετρέλαιο Θέρμανσης: CPV 09135100-5
Βενζίνη Αμόλυβδη: CPV 09132100-4
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα: CPV 09211000-1

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: EN ISO 9001:2015 / Στάθμιση: 9001
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου / Στάθμιση: 1

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι Οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν (κατά περίπτωση οι ίδιοι ή/και
τα προϊόντα, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ) να συμμορφώνονται με:
Α. πιστοποιητικό συστήματος για τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2015
Β. πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015
Γ. Οι Οικονομικοί φορείς (για τα ελαιολιπαντικά) θα πρ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών
του Γενικού Χηµείου του Κράτους ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα ανταποκρί
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132000
09132100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος και με κριτήριο ανάθεσης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 919 980.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση της
πλατφόρμας , ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα ημέρων (30), από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης συμβάσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09230000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
προμήθεια καυσίμων δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και
ελαιολιπαντικών και συναφών προϊόντων για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Ιεράς Πόλης

www.promitheus.gov.gr
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Μεσολογγίου των Νομικών του Προσώπων της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης καθώς και των σχολικών
επιτροπών Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς
την υλοποίησή της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών- χορηγητών για προµήθειες α.
τροφίµων, β. λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών,
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των
Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 211.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09100000
09200000
09130000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 165 625.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
1.1 ΦΕΚ 1490/Τεύχος B'/09-10-2006 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και Μέθοδοι
Δοκιμών».
1.2 ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».]
1.3 ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της από

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09130000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 109 334.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
1.1 ΦΕΚ 1490/Τεύχος B'/09-10-2006 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και Μέθοδοι
Δοκιμών».
1.2 ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».]
1.3 ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της από

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09230000
09000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΔΡΑ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο
θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους
να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα
υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα
προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή
προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω
απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην
468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο
χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.
Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 808.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Πρότυπο Τίτλος
EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.
EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and
calculation of dynamic viscosity.
PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) Petroleum products - Determination of d

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09132100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Α. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ θα γίνεται με δαπάνη του
αναδόχου και σε χώρο που ορίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή για το :( αφορά το Τμήμα 2 & 5

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης,
μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, κατά
την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 536 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών



11 / 15

Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται για τα τμήματα καύσιμα: α) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Αντί της αδείας αυτής μπορούν να
προσκομίσουν και άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α .
β) να διαθέτουν μικρό βυτίο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε θα
προκύψουν κατόπιν μίσθωσης ή παραχώρησης (θα προσδιορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο έντυπο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ])
για τα τμήματα λιπαντικά : α) κατά την διάρκεια της τελευταίας διετίας , να έχουν εκτελέσει προμήθεια του
συγκεκριμένου τύπου με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι Οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν (κατά περίπτωση οι ίδιοι ή/και
τα προϊόντα, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ) να συμμορφώνονται με:
Α. πιστοποιητικό συστήματος για τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2015
Β. πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015
Γ. Οι Οικονομικοί φορείς (για τα ελαιολιπαντικά) θα πρέπει να συμμετέχουν σε Συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του Ν. 2939/2001,του 82/2004 και των σχετικών Υ.Α. , για όποια από τα είδη απαιτείται .
Δ. Τα ζητούμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών
του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η εγγραφή στον κατάλογο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με την
τεχνική προσφορά, του σχετικού απαντητικού έγγραφου που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.
- Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς.
- Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά σύμφωνα με το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
(EMAS) της Ένωσης ή με άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα
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με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι ανάλογα με το Τμήμα που συμμετέχουν, θα καταθέσουν ξεχωριστή
προσφορά για κάθε Τμήμα, με συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, δηλαδή για τα ( Τμήματα
1,2,3,4,5,6) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη μέση
τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές υπολογίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την ημέρα παράδοσης, στον Νομό Αιτ/νιας ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
Για τα λιπαντικά (Τμήμα 7 & Τμήμα 8 ) με κριτήριο ανάθεσης την

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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Ημερομηνία: 10/01/2020
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/01/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr


14 / 15

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ31
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτηση

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
30200
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/11/2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

(Το τελικό κείμενο ενδέχεται να υποστεί τροποποιήσεις ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας , 
πάντα σε συμφωνία με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του νομοθετικού πλαισίου) 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Μεσολόγγι:……………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                              Α.Π :…………… 
ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Διεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31  
Τηλ.: 2631360983 
Email: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr  
ΦΑΞ: 26310 25041 

 
 ΣΧΕΔΙΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ: #……………………€# 

(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 CPV: 09132100-4 ,09134220-5 

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

Στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σήμερα στις …………….. μηνός…………..  ημέρα ………….. 
έτους  2020 και στο Δημοτικό κατάστημα  (επί της οδού Σταυροπούλου 31 – Μεσολόγγι) οι κάτωθι 
συμβαλλόμενοι: 
 
Αφενός:  

1. Ο Δήμος Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Λύρο 
Κώστα  

Και αφετέρου 
2. Η Εταιρεία με την επωνυμία……………., που εδρεύει………………..,  έχει αριθμό 

φορολογικού μητρώου ………………….,  υπάγεται στη ΔΟΥ:……………….. και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ…………………………………. της εταιρείας στην 
οποία έγινε ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
……../……..Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:…………) , και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα 
ακόλουθα:  
 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ,  για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχοντας υπόψη την 
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κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως: 
- του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 -του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
 - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  
 - του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 - του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
 - της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
- Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών 
- Το άρθρο 13 του ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών 
- Το άρθρο 6. Παρ. 15 του ν. 4071/2012, περι κρατήσεων καυσίμων 
- ΦΕΚ 293/Τεύχος B'/12-02-2016 «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και 

Μέθοδοι Δοκιμών». 
- ΦΕΚ 4217/Τεύχος B'/28-12-2016 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-

2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2015/1513/ΕΕ », 
- ΦΕΚ 3958/Τεύχος B'/09-12-2016 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία ΕΕ 

2016 / 802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με 
την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο», 

- ΦΕΚ 501/Τεύχος B'/29-02-2012 «Απόφαση 316/2010 του ΑΧΣ περί προσαρμογής της ελληνικής 
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

- ΦΕΚ 1507/Τεύχος B'/04-05-2012 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-
2012) προς εναρμόνιση με την οδηγία 2011/63/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011», 

- Φ.Ε.Κ. 1736Β/2007 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την 
περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο, 

- ΦΕΚ 1273/Τεύχος B'/05-09-2003 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου 
θέρμανσης», 

- ΦΕΚ 1531/Τεύχος B'/16-10-2003 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
θέρμανσης», 

- το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) "Οργάνωση της Αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

- τις ιδιαίτερες διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
παρούσας. 

- Του Ν. 4605/2019 
 
- Της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών 
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών 
των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ 
βαθμού». 
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21464/18-11-2019(ΑΔΑΜ:19REQ005866215)  Πρωτογενές Αίτημα της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και  οι 
(19REQ005879612) & (19REQ005879649) εγκρίσεις   του. 

 Οι υπ’άριθμ. 1427/18-11-2019 (ΑΔΑ:Ω70ΓΩΡΖ-ΠΥ0) ,1428/18-11-2019 & (ΑΔΑ:6ΣΚΦΩΡΖ-ΜΕ4) 
,αποφάσεις  πολυετούς ανάληψης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 Η υπ’άριθμ. ………./2019 (ΑΔΑ:………………..)Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  περί έγκρισης 
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )  
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 Οι υπ’άριθμ. …………/2019 (ΑΔΑ:………………………..) ,/2019 ΑΔΑ:………………) ,αποφάσεις  
ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, οι 
υπ’αριθμ. ………………………..  

 Την υπ΄ αριθμ. 43/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, καθαριότητας & Πρασίνου , η 
οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθμ. /2019 (ΑΔΑ:………………) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμού όρων διακήρυξης του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  , ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )  

  -Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου  των  Ν.Π. της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης  και των 
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για την σχετική προμήθεια σε εκτέλεση των 
ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 Η   υπ΄  αριθμ. ………./…………….  (ΑΔΑ:……………..)  & (ΑΔΑΜ:……………………………….) Απόφαση 
κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής………………………………… 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Οικονομικός Φορέας», την προμήθεια καυσίμων  για τις 
ανάγκες του Δήμου Ιερας Πόλης Μεσολογγίου , συνολικού ποσού……………………………συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

 
 

Ο «Οικονομικός φορέας » αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους: 
 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας  καυσίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η  προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της διακήρυξης και την υπ’αριθμ. ........... απόφαση 
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα «είδη 
(αναλυτικά)». 
 
 

 
Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των …………………………………………..€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %. 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ  
(ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) 

1. 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων lt 22.390   

2. 09134220-5 Πετρέλαιο κίνησης lt 300.000   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
Φ.Π.Α. 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   
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Άρθρο 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος ισχύος της Ιδιωτικού Συμφωνητικού ορίζεται από  την ημερομηνία υπογραφής του και 
ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ έως  31-12-2021 ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων .  
 
 Η παράδοση καυσίμων κίνησης θα γίνεται  εντός του Δήμου τμηματικά στα οχήματα και μηχανήματα 
, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου λόγω αδυναμίας αποθήκευσης των προς προμήθεια ειδών 
(σύμφωνα και με την Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων). O προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει και να τροφοδοτεί με πετρέλαιο κίνησης και 
βενζίνης τα οχήματα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε 
περιόδους απεργίας.  

 

Άρθρο 3 
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 
Άρθρο 4 

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016), 

δ) έξοδα δημοσίευσης, 

ε) οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση, 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 5 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Άρθρο 6 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1) Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 
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2) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον 
προμηθευτή, τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον προμηθευτή τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016, ενώ ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διατηρεί 
επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. 
3) Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 
4) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την προμήθεια. 
5)Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
6) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
7) Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
8)Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 
9) Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
10)Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι απαγορεύεται να παραμένει κλειστό το πρατήριο του προμηθευτή ή να διακόπτει 
την τροφοδοσία υγρών καυσίμων για οποιοδήποτε λόγο, πέραν των 24 ωρών συνεχόμενα. Σε περίπτωση που 
το πρατήριο αδυνατεί προσωρινά να ανεφοδιάσει τα οχήματα, τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη με 
υπεύθυνη δήλωσή του για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την 
αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων 
 

Άρθρο 7 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Αστικού Δικαίου. 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

Άρθρο 8 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Η προμήθεια παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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Άρθρο 9 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από  
…………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της 
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των 
συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύμβαση 
β) Ο Ν.4412/2016 και η ισχύουσα κείμενη νομοθεσία 
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
δ) Η προσφορά του Αναδόχου 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 
Άρθρο 10 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με 
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το 
Ελληνικό και το Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν 
και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, 
σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν 
δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται 
και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

………………………            

                                                                            α/α 
                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                    ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ            
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