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  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του προσώπων έτους 2016-2017 με κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θε-

μάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).  
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)  
3. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 

ιδιαίτερα των άρθρων 158 και 209.  
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της ο-

δηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 
64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.  

6. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
– Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δε-
κεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ.Α 173/2010).  

7. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος α΄240) που 
κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης 
προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ι-
δρυμάτων και όλων των νομικών του Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους 
Δήμους. Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.  8.Το Ν.4155/2013 

 
Ελληνική Δημοκρατία  
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e-mail: info@dimosiraklias.gr  
URL : www.dimosiraklias.gr   
  

 
 
 
Ημερομηνία  : 25-05-2016 
Αριθμ. Πρωτοκ.  : 6980 
Αριθμός μελέτης : 13/2016 
Τίτλος :  
 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του  Δήμου 

Ηράκλειας και των Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Χρηματοδότηση : Δημοτικοί πόροι  
 
Προϋπολογισμός  : 448.321,35 € με Φ.Π.Α. 
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(ΦΕΚ120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου 
του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).  

8. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικα-
σίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»  

9. Την με αριθμ.πρωτ.Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:BIKTΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος  με θέμα «Ενημέρωση για 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»  

10. Τον ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160’Α)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ορ-
γανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»   

11. Τον ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομι-
κών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις.  

12. Τον ν.4071/2012 άρθρο 6 παρ.15).  
13. Την 13/2016  μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .  
14. Την υπ΄ αριθμ. 121/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της 

προμήθειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας Α-
ΔΑ:66ΡΛΩΡΤ-5ΔΕ  

15. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσί-
ων Συμβάσεων ,για την εκτέλεση της προμήθειας ,το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρ-
τησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)¨16REQ004065694  ”    

16. Την υπ’ αρ 20/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν πιστώσεις 
των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΕΥΦΩΡΤ-ΛΚΟ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:16REQ004111573    

17. Την  υπ΄ αριθμ. 32/2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Πρόνοιας του Δή-
μου Ηράκλειας (Φ.Ο.Π.Η.) περί έγκρισης της διενέργειας προμήθειας από το Δήμο η οποία 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:66ΠΚΟΚ9Χ-ΞΗΜ και το 
πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:16REQ004228573 .  

18. Την υπ΄αριθμ 6/2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης του 
Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.) περί έγκρισης της διενέργειας προμήθειας από το Δήμο η οποία 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΦΔ8ΟΚΗΧ-13 και το 
πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:16REQ004066970.  

19. Την  υπ΄ αριθμ 43/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύ-
δρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (Δ.Ε.Υ.Α.) περί έγκρισης της διενέργειας προμήθειας από το 
Δήμο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας Α-
ΔΑ:ΩΖΖ8ΟΡΖ1-ΟΡΤ.  

20. Την υπ΄αριθμ. 06/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΦ61ΟΚ9Τ-ΧΨΘ.  

21. Την  υπ΄ αριθμ…08/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχο-
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδί-
κτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ:¨7ΙΕΖΟΚ93-ΔΞΕ¨.  

22. Την υπ’ αρ. 57/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε  η υπ’αρ. 
13/2016 μελέτη του Δήμου , καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και καθορίστη-
καν οι όροι της διακήρυξης και η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) 
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΗΥΗΩΡΤ-3ΑΩ 
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23. Την με αριθμ.1481/2014 Απόφαση Δημάρχου , περί ορισμού αρμοδιοτήτων των αντιδημάρ-
χων και έτσι όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’αριθμ.2104/2014 Α.Δ.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές , με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAYΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» συνολικού προϋπολογισμού 
448.321,35€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (364.488,90 € πλέον ΦΠΑ 83.832,45€) για χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος  με δικαίωμα χρονικής παράτα-
σης της σύμβασης για άλλους (3)  τρεις μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμ-
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης .  
Η προμήθεια των υγρών καυσίμων και λιπαντικών περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: 

α)πετρέλαιο θέρμανσης , 
β) πετρέλαιο κίνησης , 
γ) βενζίνη αμόλυβδη , 
δ) λιπαντικά . 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις ε-
κατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους, την η-
μέρα παράδοσης τους ,του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού 
όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου.  

 Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό τους  .  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα ημερών 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσε-
ων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύ-
χος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύ-
πο , σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.  
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Ι)ΚΑΥΣΙΜΑ  

Τα υπό προμήθεια είδη καυσίμων που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες του Δήμου Ηρά-
κλειας και των νομικών του προσώπων, έχουν ως εξής:  

 ΟΜΑΔΑ  Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 
Α/Α 

υποομάδας 

Είδος CPV Ενδεικτική 

ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιμή (σε 

€) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 
(σε €) 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5  122.000,00 0,594 72.468,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 85.276,87 0,793 67.624,56 

3 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 15.000,00 1,067 16.005,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    156.097,56 

     156.097,56 

    ΦΠΑ 23% 35.902,44 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 192.000,00 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016   

Α/Α 

υποομάδας 
Είδος CPV 

Ενδεικτική 

ποσότητα 
Ενδεικτική 

τιμή (σε 
€) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 
(σε €) (σε λίτρα) 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

09135100-5  39.880,97 0,594 23.689,30 

2 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

0913400-8 27.878,04 0,793 22.107,29 

3 
Βενζίνη 

αμόλυβδη 
09132100-4 4.907,16 1,067 5.230,83 

  ΣΥΝΟΛΟ       51.032,52 

   
    51.032,52 

   
  ΦΠΑ 23% 11.737,48 

   
  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

62.770,00 

                  ΧΡΗΣΗ 2016 

Κ.Α 10.6643.02      26.670,00€      

Κ.Α.10.6641.03        1.600,00€ 

Κ.Α. 20.6644.03     24.000,00€ 

Κ.Α. 30.6644.03       8.000,00€ 

Κ.Α. 35.6644.03       2.500,00€ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017  

Α/Α 

υποομάδας 
Είδος CPV 

Ενδεικτική 
ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή (σε 
€) 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 
(σε €) (σε λίτρα) 

1 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

09135100-5  82.106,38 0,594 48.771,19 

16PROC004465719 2016-05-26



Σελίδα 5 από 58  

2 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

09134100-8 57.394,93 0,793 45.514,18 

3 
Βενζίνη 
αμόλυβδη 

09132100-4 10.092,94 1,067 10.769,17 

  ΣΥΝΟΛΟ       105.054,54 

   
    105.054,54 

   
  ΦΠΑ 23% 24.164,96 

   
  

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
129.230,00 

ΧΡΗΣΗ 2017 

Κ.Α                         53.330,00€      

Κ.Α.                          6.900,00€ 

Κ.Α.                        48.000,00€ 

Κ.Α.                        16.000,00€ 

Κ.Α.                          5.000,00€ 

 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 192.000,00 € συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος  με δικαίωμα 
χρονικής παράτασης άλλους (3) τρεις μήνες  εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύμβασης και  θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6643.02, 10.6641.03, 20.6644.03,  
30.6644.03, 35.6644.03 , του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας του έτους 2016. 

  

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΥΣΙΜΑ  ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.) 
Α/Α 

υποομάδας 
Είδος CPV Ενδεικτική 

ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιμή 
(σε €) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

(σε €) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5  42.500,00      0,594 25.245,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 25.245,00 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 25.245,00 

    ΦΠΑ 23% 5.806,35 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.051,35 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016  με βάση τη μελέτη 1/2016 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

  
ΜΕΣΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ    

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 14.500 0,594 8.613€ 

Φ.Π.Α  23%    1.980,99€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    10.593,99€ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017  με βάση τη μελέτη 1/2016 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

  
ΜΕΣΗ ΛΙΑ-
ΝΙΚΗ ΤΙΜΗ    

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 28.000 0,594 16.632€ 

Φ.Π.Α  23%    3.825,36€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    20.457,36€ 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 31.051,35 € συμπεριλαμβα-
νομένου και του Φ.Π.Α. , η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Ν.Π.Δ.Δ. ΦΟ.Π.Η για το έτος 2016 ποσού 10.593,99€, ενώ για το έτος 2017 θα προβλεφθεί 
πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού ποσού 20.457,36€ και οι σχετικές πιστώσεις 
θα βαρύνουν τους κωδικούς αριθμούς :  

ΚΑ 10.6643.02  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016. 

ΚΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΥΣΙΜΑ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

Α/Α 
υποομάδας 

Είδος CPV Ενδεικτική ποσότητα 
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιμή  
     σε (€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός             

(σε €) 

1 Πετρέλαιο    

Θέρμανσης 
09135100-5  109.495,71 0,594 65.040,45 

 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 65.040,45 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,20 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 65.040,65 

    ΦΠΑ 23% 14.959,35 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   
80.000,00 € 

      
 

      
 

Α/Α Ένδειξη εργασιών  Ε.Μ. Ποσότητες Τιμή  Δαπάνη  
        Μονάδας €  

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 2016 Lt 54.748,02 0,594 € 32.520,32  
       
    Φ.Π.Α. 23% 7.479,674  
    Στρογγυλοποίηση 0,0020  
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 40.000,000  
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2 Πετρέλαιο θέρμανσης 2017 Lt 54.748,02 0,594 € 32.520,32  
       
    Φ.Π.Α. 23% 7.479,674  
    Στρογγυλοποίηση 0,002  
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 40.000,000  
       
    ΣΥΝΟΛΟ 80000,00  

 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 80.000,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  και για (1) ένα έτος  με δικαίωμα 
χρονικής παράτασης άλλους (3) τρεις μήνες  εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύμβασης και  θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

  

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Α/Α  
υποομάδας 

Είδος CPV Ενδεικτική 
ποσότητα σε λίτρα 

Ενδεικτική τιμή σε 
(€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

σε € 

1 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

09135100-5  82.123,23 0,594 48.781,20 

 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 48.781,20 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,71 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 48.780,49 

    ΦΠΑ 23% 11.219,51 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00  

 
 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   60.000,00 € 

       
 

 
Α/Α Ένδειξη εργασιών  Ε.Μ. Ποσότητες Τιμή  Δαπάνη  

 
        Μονάδας €  

 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 2016 Lt 41.061,61 0,594 € 24.390,60  

 
       

 
    Φ.Π.Α. 23% 5.609,84  

 
    Στρογγυλοποίηση -0,44  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 30.000,000  

 
   

 
2 Πετρέλαιο θέρμανσης 2017 Lt 41.061,61 0,594 € 24.390,60  

 
       

 
    Φ.Π.Α. 23% 5.609,84  

 
    Στρογγυλοποίηση -0,44  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 30.000,000  

 
       

 
    ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00  
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Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 60.000,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος με δικαίωμα 
χρονικής παράτασης άλλους (3) τρεις μήνες  εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύμβασης και  θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
  

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

( Κ.Ε.Δ.Η.) 

Α/Α 
υποομάδας 

Είδος CPV Ενδεικτική ποσότητα  
(σε λίτρα) 

Ενδεικτική τιμή 
 σε (€) 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός  
(σε €) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5  19.353,00 0,594 11.495.68 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 12.084.50 1,067 12.894.16  

 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 24.389.84 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,40 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 24.390,24 

    Φ.Π.Α. 23% 5.609,76 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000.00 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Κ.Α. 10.6643.02 

 
 

                   

  
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Κ.Α. 10.6641.02 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
 ΤΙΜΗ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 7.117,00 0,594 4.227,50 

ΣΥΝΟΛΟ 1    4.227,50 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      0,14 

ΣΥΝΟΛΟ 2    4.227,64 

ΦΠΑ 23 %    972,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    5.200,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ  
ΤΙΜΗ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΟ 3.124,00 1,067 3.333,31 

ΣΥΝΟΛΟ 1    3.333,31 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      0,02 

ΣΥΝΟΛΟ 2    3.333,33 

ΦΠΑ 23 %    766,67 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    4.100,00 
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.000,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος  με δικαίωμα 
χρονικής παράτασης άλλους (3) τρεις μήνες  εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύμβασης και  θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ  του προϋπολογισμού  του έτους 2016-2017 της Κοινωφελής Ε-
πιχείρησης του Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ  
ΤΙΜΗ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 12.236,00 0,594 7.268,18 

ΣΥΝΟΛΟ 1    7.268,18 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      0,11 

ΣΥΝΟΛΟ 2    7.268,29 

ΦΠΑ 23 %    1.671,71 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    8.940,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ  
ΤΙΜΗ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΟ 8.960,50 1,067 9.560,85 

ΣΥΝΟΛΟ 1    9.560,85 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ      0,13 

ΣΥΝΟΛΟ 2    9.560,98 

ΦΠΑ 23 %    2.199,02 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ    11.760,00 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

 
Α/Α 

υποομάδας 
Είδος CPV Ενδεικτική ποσότητα 

( σε λίτρα) 
Ενδεικτική τιμή 

σε (€) 
Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός     
(σε €) 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5  7.000,00 0,594 4.158,00 

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 26.000,00 0,793 20.618,00 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 11.275,00 1,067 12.030,43 

 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 36.806,43 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -1,55 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 36.804,88 

    ΦΠΑ 23% 8.465,12 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.270,00 

 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 45.270,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα έτος  με δικαίωμα 
χρονικής παράτασης άλλους (3) τρείς μήνες  εφόσον δε καλυφθεί το ποσό της σύμβασης και  θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού  του έτους 2016-2017 της Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης  Ηράκλειας. 

 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  45.270€ 

       
 

  
Για το έτος 2016 

    
 

       
 

  
Προϋπολογισμός 

    
 

 
Α/Α Ένδειξη  Ε.Μ. Ποσότητες Τιμή  Δαπάνη  

 
        Μονάδας €  

 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη Lt 2.800 1,067 2.987,60 €  

 
2 Πετρέλαιο κίνησης Lt 6.500 0,793 5.154,50 €  

 
3 Πετρέλαιο θέρμανσης Lt 3.500 0,594 2.079,00 €  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 10.221,10 €  

 
    Στρογγυλοποίηση - 0,00 €  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 10.221,10 €  

 
    Φ.Π.Α. 23% 2.350,85 €  

 
    ΣΥΝΟΛΟ 12.570,95 €  

       
 

  
Για το έτος 2017 

    
 

       
 

  
Προϋπολογισμός 

    
 

 
Α/Α Ένδειξη  Ε.Μ. Ποσότητες Τιμή  Δαπάνη 

 

 
        Μονάδας € 

 

 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη Lt 8.475 1,067 9.042,83 € 
 

 
2 Πετρέλαιο κίνησης Lt 19.500 0,793 15.463,50 € 

 

 
3 Πετρέλαιο θέρμανσης Lt 3.500 0,594 2.079,00 € 

 

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 26.585,33 €  
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    Στρογγυλοποίηση - 0,00 €  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 26.585,33 €  

 
    Φ.Π.Α. 23% 6.114,62 €  

 
    ΣΥΝΟΛΟ 32.699,95 €  

 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τους παρακάτω κωδικούς του σκέλους των εξό-

δων του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Ηράκλειας: 
                          ΕΤΟΣ   2016         Κ.Α 6400               ΠΟΣΟ     10.014,78€ 

ΕΤΟΣ   2015         Κ.Α. 64.08.0023     ΠΟΣΟ       2.557,17€ 
                          ΕΤΟΣ   2017         Κ.Α. 6400             ΠΟΣΟ      30.142,79€ 

ΕΤΟΣ   2017         Κ.Α. 64.08.0023     ΠΟΣΟ       2.557,17€ 

ΙΙ)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   

ΟΜΑΔΑ Α: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες των οχημάτων του  
Δήμου Ηράκλειας  έχουν ως εξής:  

Α.Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε ευρώ) 

1  
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 1  

CPV 09211100-2  
ΛΙΤΡΑ  

620 2,60 1.612,00 

2  
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 2  

CPV 09211100-2  
ΛΙΤΡΑ  

620 2,60 1.612,00 

3  ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 1  
CPV 09211400-5  

ΛΙΤΡΑ  
133 3,70 492,10 

4  
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 2  

CPV 09211400-5  
ΛΙΤΡΑ  

133 2,60 345,80 

5  AD BLUE CPV 09222000-1  ΛΙΤΡΑ  200 1,00 200,00 

6  
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4  

CPV 09211650-2  
ΛΙΤΡΑ  

6 6,10 36,60 

7  
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ CPV 

 24951311-8  
ΛΙΤΡΑ  

150 2,50 375,00 

8  ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ CPV 24951000-5  ΤΕΜΑΧΙΟ  5 7,10 35,50 

9  
ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ  

CPV 24951000-5  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

5 5,10 25,50 

10  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 68  

CPV 09211610-0  ΛΙΤΡΑ  
210 1,80 378,00 

11  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 46  

CPV 09211610-0  
ΛΙΤΡΑ  

220 1,80 396,00 

12  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 32  

CPV 09211610-0  
ΛΙΤΡΑ  

225 1,80 405,00 

13  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 30  

CPV 09211610-0  ΛΙΤΡΑ  
120 2,20 264,00 

14  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 10  

CPV 09211610-0  
ΛΙΤΡΑ  

120 2,10 252,00 

15  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 10-30  

CPV 09211610-0  
ΛΙΤΡΑ  

100 3,50 350,00 

16  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ATF 4000  
CPV 09211610-0 

ΛΙΤΡΑ  
230 3,60 828,00 
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17  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΑ  

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  
CPV 09211100-2  

ΛΙΤΡΑ  
180 2,90 522,00 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  8.129,50 

Στρογγυλοποίηση  -0,58 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  8.130,08 

ΦΠΑ 23%  1.869,92 

ΣΥΝΟΛΟ  10.000,00 

ΧΡΗΣΗ 2016 

Κ.Α 10.6641.04           375,00€      

Κ.Α.20.6644.04           750,00€ 

Κ.Α. 30.6644.04       1.000,00€ 

Κ.Α. 35.6644.04          375,00€ 
 
 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
10.000,00€ 

   
 

   
 

  
Για το έτος 2016  

   
 

  
Προϋπολογισμός 

    
 

 
Α/Α Ένδειξη  Κ.Α. Ποσό  

 

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.6641.04 304,88  

 
2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20.6644.04 609,75  

 
3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.6644.04 813,01  

 
   4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 35.6644.04 304,88  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 2.032,52 €  

 
    Στρογγυλοποίηση - 0,00 €  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 2.032,52 €  

 
    Φ.Π.Α. 23% 467,48 €  

 
    ΣΥΝΟΛΟ 2.500,00 €  

       
 

  
Για το έτος 2017 

    
 

  
Προϋπολογισμός 

    
 

 
Α/Α Ένδειξη  Κ.Α. Ποσό 

 

 

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  914,63 
 

 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  1.829,27 
 

 
3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  2.439,03 

 

 
   4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  914,63 

 

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 6.097,55 €  

 
    Στρογγυλοποίηση - 0,00 €  

 
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 6.097,56 €  

 
    Φ.Π.Α. 23% 1.402,44 €  

 
    ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00 €  

ΧΡΗΣΗ 2017 

Κ.Α                              1.125,00€      

Κ.Α.                             2.250,00€ 

Κ.Α.                             3.000,00€ 

Κ.Α.                             1.125,00€ 
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Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000,00 € συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (1) ένα 
έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης άλλους (3) τρεις μήνες  εφόσον δε καλυφθεί το 
ποσό της σύμβασης και  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
 

      Τα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των κατασκευαστών των οχημά-
των του δήμου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικο-
νομία στα καύσιμα και αντοχή. Θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 
(ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05) : «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχα-
νών εσωτερικής καύσης», με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές, στις οποίες πρέπει να αντα-
ποκρίνονται τα λιπαντικά, που προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τη λίπανση κινητήρων οχημάτων 
και μηχανημάτων. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λίστα με τα οχήματα του αμαξο-
στασίου του Δήμου Ηράκλειας συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να ικα-
νοποιούν τα προς προμήθεια λιπαντικά, έτσι ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο 
λιπαντικό.  
 

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι καινούργια γνωστού και εύφημου κατα-
σκευαστή. Κάθε ένα υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες από την μελέτη προδιαγρα-
φές. Επίσης για τα λιπαντικά, ο Δήμος ενδιαφέρεται να είναι αρίστης ποιότητας και μπορεί να εί-
ναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιημέ-

νων λιπαντικών.(Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 13/2016) 

Απαιτείται βεβαίωση συµµετοχής σε ΣΣΕ∆ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης) απο-
βλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών), σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του Π.∆. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται. Ως προς τα 
ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) που εμπίπτουν στο ΣΣΕ∆, δείτε εδώ: 
http://www.eoan.gr/el/content/11 . 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στην ελ-
ληνική γλώσσα και για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών , υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε 
ομάδας (άρθρο 3 , παρ. 6 περ. β ΕΚΠΟΤΑ) σύμφωνα με τους σχετικό  πίνακα . Ο κάθε προμηθευ-
τής έχει το δικαίωμα να δώσει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε επιμέρους είδος της ί-
διας ομάδας. Η κατακύρωση όμως θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομά-
δας που αφορά στην κατηγορία των λιπαντικών  και στη περίπτωση των καυσίμων θα υπολογίζε-
ται η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας η οποία θα προκύπτει από τα αθροίσματα 
των γινομένων της  καθαρής αξίας  επί του ποσοστού έκπτωσης % του κάθε είδους της ομάδας. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής Θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του ποσού ή των 
ποσών της ομάδας ή των ομάδων , των προς προμήθεια ειδών για τα οποία υποβάλλεται προ-
σφορά  από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της παρούσης  όπου ορίζο-
νται τα ποσά των εγγυητικών . (βλ. σελ 12από51) 
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Κεφάλαιο Α: Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού  

A1. Τεχνικές προδιαγραφές  

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στη με αριθ. 13/2016 
μελέτη του Δήμου Ηράκλειας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.  

A2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού  

Διαδικτυακός τόπος υποβολής 
προσφοράς 

Ημερομηνία 
ανάρτησης της 
διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του  

ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία 
και ώρα 
έναρξης 

υποβολής 
προσφορών 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
και ώρα 

υποβολής 
προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

27-05-2016 

29-06-2016 

    Ώρα 7:00 π.μ. 

05-07-2016 

Ώρα 15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υπο-
βολής προσφοράς στο σύστημα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. 

1. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συ-
στήματος 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 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται  σε επόμενη παράγραφο.  

A3. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Α3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

α) φυσικά πρόσωπα , 
β) νομικά πρόσωπα ,  
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ), 
δ) συνεταιρισμοί . 

Α3.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  

1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) α-
παιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :  
1.1. Οι οικονομικοί φορείς , αιτούνται ,μέσω της ιστοσελίδας  συστήματος και από τον σύν-

δεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» ,την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι 
ως εξής :  
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α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο-
ποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματι-
σμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  

β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δια-
θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπλη-
ρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτο-
ποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών  

1.2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο-
ποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :  
α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ό-
ρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / απο-
δεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία.  

2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος , όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης  λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Α3.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό (διακή-
ρυξη):  

1. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του 
Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).    

2. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

3. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς ,δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτή-
ρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή 
τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή αρχείου  .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων σύμφωνα με το παράρτημα 2.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο , δεν εξετάζονται. 
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Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α4.1 Για τους Έλληνες πολίτες: 

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋ-
πολογισμού ( χωρίς ΦΠΑ),με το άρθρο 157 του ν.4281/2014, είτε για το σύνολο της προμή-
θειας είτε για το μέρος (ομάδα) που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο και αναλυτικότε-
ρα το ποσό της εγγυητικής επιστολής για την εκάστοτε ομάδα , διαμορφώνεται ως εξής :   

  ΕΝΔ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(2%)  

ΟΜΑΔΑ A  156.097,56 € 3.121,95 € 

ΟΜΑΔΑ B  25.245,00 € 504,90 € 

ΟΜΑΔΑ Γ  65.040,65 € 1.300,81 € 

ΟΜΑΔΑ Δ  48.780,49 € 975,61 € 

ΟΜΑΔΑ Ε  24.390,24 € 487,80 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  36.804,88 € 736,10 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   356.358,82 € 7.127,18 € 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   (ΟΜΑΔΑ Α)  8.130,08 € 162,60 € 

ΣΥΝΟΛΑ   364.488,90 € 7.289,78 € 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

της προσφοράς , δηλαδή το λιγότερο επτά (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του δια-

γωνισμού όπως ορίζει η διακήρυξη. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ 
αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους , το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό 
προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος .Θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.   

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην 
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχο-
λούμενοι στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απασχολεί προσωπικό θα 
δηλώνεται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση . (παράρτημα 4) 

4. Κατάσταση προσωπικού : Πρόσφατη θεωρημένη κατάσταση προσωπικού όπως αυτή κατατέ-
θηκε στο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης : Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση είναι ενήμερη προς τις υποχρεώσεις της που 
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από 
τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχεί-
ρηση του συμμετέχοντος.  

6. Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ει-
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σφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρό-
σωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

7. Φορολογική ενημερότητα: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημε-
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εταιριών (νομικών προσώπων), αφορά 
την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν. 

8. Εκπροσώπηση :  

i. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ή το 
τελευταίο Φ.Ε.Κ. από το οποίο να προκύπτει  ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και 
δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους . Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από 
τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε.    

ii. Για Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Αστικές Εταιρείες ,θεωρημένη βεβαίωση μεταβολών από την Υπη-
ρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου,  το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδι-
κείο . Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από την συνεδρίαση των εταίρων , α-
ντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα 
σύμβουλο ή το ΦΕΚ όπου δημοσιεύονται          

iii. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης θεωρημένο από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου , 
ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία 
(Δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουμε παραπάνω ) . Σε αντίθετη περί-
πτωση στο πιστοποιητικό αυτό  να αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών . 

9. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
i. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

10. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
i. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

11. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν  καταδικαστεί για :   
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 

της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου(EE L 358 της 31/12/1998 σελ.2).  

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποί-
ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία εν-
σωματώθηκε με τον Ν.2332/1995).  

v. αδίκημα  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .  
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Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι :  
• φυσικά πρόσωπα  
• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.  
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.   
• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.  
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (όρων διακήρυξης) : Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86  
στην οποία να δηλώνει ότι : 
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της 13/2016 μελέτης αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
ii. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

iii. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 
iv. Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του 

Διαγωνισμού.  
v. Την χώρα κατασκευής και την χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών και  

vi. Ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα ,ότι τα προς προμήθεια λιπαντικά 
θα πρέπει να είναι καινούρια γνωστού και εύφημου κατασκευαστή(αφορά μόνο τους προ-
μηθευτές που ενδιαφέρονται για την κατηγορία των λιπαντικών).  

vii. Δεν απασχολούν προσωπικό κάτω των 15 ετών ή προσωπικό που είναι ανασφάλιστο . (Α-
πορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 
κάτω των 15 ετών.)  

Σχέδιο της οποίας δίνεται στο Παράρτημα 5. 

13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (για τους συμμετέχοντες για  τις ομάδες Α,Ε,ΣΤ της κατη-
γορίας Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ) : 
α) Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Με υ-

πεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται η διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και 
ότι αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  

β) Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου , υπεύ-
θυνη δήλωση του άρθρο 8 Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης 
του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη , 
σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση 
των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται 
στη σύμβαση , στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 

Σχέδιο της οποίας δίνεται στο Παράρτημα 6. 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86,  

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες (ηλεκτρονική υποβολή). 

14. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων , από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (για τους συμμετέχοντες για τις ομάδες Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας I)ΚΑΥΣΙΜΑ).  

15. Έντυπο Ε3, για  τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις . Εάν 
η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια 
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υλικό, κατά χρονικό διάστημα  μικρότερο των (3) τριών ετών ,υποβάλλει  τα προαναφερθέντα 
δικαιολογητικά  που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό .  

16. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων 
και ειδικότερα τα υλικά ,  η αξία , καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ). 
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα , οι παραδόσεις αποδεικνύο-
νται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας . Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 
στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλη-
σης (τιμολόγια) . Ο κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων θα πρέπει να έχει την σφραγίδα 
της επιχείρησης και να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένος (νόμιμος εκπρόσωπος) . Τα δικαιολο-
γητικά παραδόσεων (πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις φορέα) που αφορούν σε δημό-
σιες υπηρεσίες αρκεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα που φέρουν όμως τις αρχικές υπο-
γραφές και σφραγίδες. Σχέδιο του καταλόγου κυριότερων παραδόσεων δίνεται στο παράρτη-
μα 7. 

17. Βεβαίωση συµµετοχής σε ΣΣΕ∆ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης) αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών), σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις διατά-
ξεις του Ν. 2939/2001 και του Π.∆. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται. Ως προς τα ΑΛΕ 
(Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) που εμπίπτουν στο ΣΣΕ∆, δείτε εδώ: 
http://www.eoan.gr/el/content/11 .( ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 

(Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η  αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτή-
σει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονι-

κά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί.) 

Α4.2  Οι αλλοδαποί: 

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο A4.1 του κειμέ-
νου για τους Έλληνες πολίτες.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παράγραφο A4.1 του κειμένου για τους Έλ-
ληνες πολίτες ή ισοδύναμα έγγραφα αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας ε-
γκατάστασής τους συνοδευόμενα με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

3. Σε περίπτωση που κάποια έγγραφα δεν εκδίδονται ή που αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπρο-
σώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελ-
ματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

Α4.3 Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):   

1. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων  Α4.1 Έλληνες πολίτες και Α4.2 αλλοδαποί  κα-
τά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  
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Α4.4  Οι συνεταιρισμοί:    

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α4.1 
του κειμένου για Έλληνες πολίτες.  

2. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων  Α4.1 Έλληνες πολίτες και Α4.2 αλλοδαποί  κα-
τά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   

Α4.5 Για τις ενώσεις προμηθευτών – κοινοπραξίες:   

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 
στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου 
μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελε-
στούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσο-
στό μεγαλύτερο από 50% .Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή 
της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότη-
σή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.   

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλ-
λουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Α5 Γενικές διευκρινήσεις 

1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυ-
τόν , συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ό-
ταν αυτά εκδίδονται από ξένη χώρα. Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) επιτρέπεται να προ-
σκομίζονται στην αγγλική γλώσσα. (Άρθρο 6 του ΕΚΠΟΤΑ). 

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκ-
δίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσ-
σα.  

3. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του εν-
διαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
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δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώ-
νεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυ-
τή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες ημεδαπών και αλλοδαπών υποψηφίων. 

4. Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του 
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του 
ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκα-
τάστασης της επιχείρησης.  

5. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 
ετών .  

6. Σε περίπτωση συν υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χα-
ρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμ-
φέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση 
θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συν διαγωνιζόμενοι. Η έννοια 
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

7. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) αφορούν ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙ-
ΚΑ:  

i. Θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  
ii. Εάν δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή θα πρέπει να συνοδεύο-

νται  από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τε-
χνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, σχέδιο της οποίας δίνεται 
στο Παράρτημα 8.   

8. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

9. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημε-
ρομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.  

10. Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά των άρθρων Α4 & Α5, δεν υποβληθούν ή δεν 
είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.  
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Κεφάλαιο Β: Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Β1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 
και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-
1993).  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως με-
τά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνα-
τότητα να την υποβάλλουν μόνο με το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για 
παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης , η οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν 
έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.  

Β2. Περιεχόμενο προσφορών  

1. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και   
β) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

2. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον προσφέροντα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπι-
στευτικό χαρακτήρα.  

3. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλο-
νται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφο-
ράς δικαιολογητικά καθώς και την  τεχνική  προσφορά.  

Β2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προση-
κόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την 
παράγραφο Α3 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

2. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών , των τεχνικών φυλλαδίων και γενικά για 
κάθε επιμέρους έγγραφο θα δημιουργείται και θα υποβάλλεται ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρ-
χείο σε μορφή αρχείο τύπου .pdf.  
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Προσφορά στην οποία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία περιέχουν 
παραπάνω από δύο διαφορετικά έγγραφα – δικαιολογητικά , θα απορρίπτονται ως 

ασαφής. 

3. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών θα κατατίθεται ηλεκτρονικά ο πίνακας 
του παραρτήματος 3, ο οποίος και θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρων. 

4. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών το όνομα κάθε ηλεκτρονικού αρχείου θα 
έχει την παρακάτω μορφή : 

(Υποπαράγραφος)-(εδάφιο)-(κείμενο)-(αριθμός εγγράφου).pdf 

Παράδειγμα : Για το δικαιολογητικό της υποπαραγράφου Α4.1 εδάφιο 11 Απόσπασμα ποινι-
κού μητρώου, το  όνομα του αρχείου θα είναι Α4.1-11-Ποινικό μητρώο.pdf ή για δύο αρχεία 
Α4.1-11-Ποινικό μητρώο-1.pdf το πρώτο αρχείο και  Α4.1-11-Ποινικό μητρώο-2.pdf το δεύ-
τερο αρχείο. 

Η μη τήρηση της παραπάνω μορφής ονοματοδοσίας των αρχείων δεν επιφέρει αποκλεισμό 
από τον διαγωνισμό , αλλά θα βοηθήσει στο μέγιστο τον ορθό έλεγχο των δικαιολογητικών 
από την επιτροπή αξιολόγησης αλλά και τους προσφέροντες. 

5. Για την έντυπη μορφή της προσφοράς τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε τεύχος βιβλιοδε-
τημένο ή σε  Ντοσιέ με έλασμα ή συραμμένο με συρραπτικό , συνοδευόμενο από τον πίνακα 
δικαιολογητικών του παραρτήματος 3  και αριθμημένο κάθε επιμέρους έγγραφο. 

6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 
(σύμφωνα με την παράγραφο Α4) στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται από αυτόν η-
λεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε 
έντυπη μορφή , εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 
Φ.Ε.Κ. τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υ-
πογραφή .  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο με ψηφιακή υπογραφή δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής σφραγίδα και χειρόγραφη υπογραφή του προσφέροντος. 

7. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά 
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον 
ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστο-
ποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

8. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερό-
μενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφί-
ου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

9. Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστω-
θεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να 
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προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή αλλά αυτά δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα 
αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός 
της προθεσμίας που θα του ορισθεί..  

10. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν , ιδίως , τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών .  

Β2.2 Τεχνική προσφορά  

1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-
στήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρο-
νικό αρχείο pdf.  

2. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ-
νολό τους  στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική του προσφορά  ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   

3. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην με αριθμ.13/2016 μελέτη του 
Δήμου.  

4. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υπο-
βάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου  .pdf  και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπο-
γράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή .  

5. Για την ηλεκτρονική υποβολή των τεχνικών φυλλαδίων και γενικά για κάθε επιμέρους έγγρα-
φο της τεχνικής προσφοράς ,θα δημιουργείται και θα υποβάλλεται ξεχωριστό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή αρχείο τύπου .pdf. Προσφορά στην οποία θα υποβάλλονται αρχεία που πε-
ριέχουν παραπάνω από δύο διαφορετικά έγγραφα θα απορρίπτονται ως ασαφής. (προσοχή 
όχι για κάθε σελίδα , αλλά για κάθε έγγραφο όσες σελίδες και να περιλαμβάνει)  

6. Για την ηλεκτρονική υποβολή των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) το όνομα κάθε ηλεκτρο-
νικού αρχείου θα έχει την παρακάτω μορφή : 

(AT)-(Περιγραφή)pdf 

(Ο ΑΤ και η περιγραφή όπως αναφέρονται στον πίνακα της ομάδας Α – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
της παρούσας διακήρυξης σελ. 6) 

Παράδειγμα : Για το τεχνικό φυλλάδιο του λιπαντικού ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4, το  όνομα του αρ-
χείου θα είναι 6-ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4.pdf 

Η μη τήρηση της παραπάνω μορφής ονοματοδοσίας των αρχείων δεν επιφέρει αποκλεισμό 
από τον διαγωνισμό , αλλά θα βοηθήσει στο μέγιστο τον ορθό έλεγχο της τεχνικής προσ-
σφοράς από την επιτροπή αξιολόγησης αλλά και τους προσφέροντες. 
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7. Οι τυχόν απαιτούμενες καταστάσεις , δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
που  υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο , δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

8. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιο-
λογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφο-
ρά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερό-
μενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί 
από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του  υπογραφή. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς.  

Β2.3 Οικονομική Προσφορά 

1. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προ-
σφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).  

2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υπόφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

3. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοι-
χεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγό-
μενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

4. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα , στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής  προσφοράς του συστήματος , οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την με τρία (3) δεκαδικά ψηφία αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
Διακήρυξη  για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος .    

Β3 Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών 

Β3.1 Τιμές αναφοράς 

1. Οι τιμές αναφοράς ορίζονται όπως παρακάτω: 

α) Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης  : = 0,594 € 
β) Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης  : = 0,793 € 
γ) Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη  : = 1,067 € 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο  συμμετέχων  έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από τη Διακήρυξη ) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης . Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος  θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,698 η 
οποία προκύπτει ως εξής: 0,793 – (0,793*0,12)=0,698  

2. Αν  προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 
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3. Καθώς η οικονομική προσφορά , δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης , έχει αποτυ-
πωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων θα επισυνά-
ψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά η-
λεκτρονικά αρχεία ,σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτε-
ται με την παρούσα διακήρυξη ,σε μορφή pdf.  

Β3.2 Τιμές προσφοράς 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε δια-
μορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης κάθε είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφε-
ρειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδο-
σης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).  

2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσο-
στό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Β5. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις  

1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 

2. Ο προσφέρων για οποιαδήποτε διευκρίνιση , επισήμανση ή οτιδήποτε θέλει να λάβει υπόψη 
της η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού χρησιμοποιεί το έντυπο του παραρτήματος 9. 

3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.   

4. Διευκρινίσεις επίσης δίνονται από τον προσφεύγοντα όταν ζητούνται από την επιτροπή δια-
γωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπό-
ψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Β6. Χρόνος ισχύος προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον έξι   (6) μηνών από την ημέρα του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ι-
σχύος μικρότερο των έξι  (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O υπολογισμός του χρονι-
κού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β7. Εγγυήσεις  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουρ-
γούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελλη-
νική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Β7.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

1. Όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο Α4.1 εδάφιο 1 Δικαιολογητικά συμμετοχής  για τους 
Έλληνες πολίτες . 
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Β7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να κα-
ταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνο-
λικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014.  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
3. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια , επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . Οι εγγυήσεις των λοιπών 
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης .  

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλό-
μενους.  

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

Γ1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 11-07-2016  και ώρα 10:00 π.μ. 
μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής , εφαρ-
μοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών  

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονι-
κών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υ-
πο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων , σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοι-
χείων αυτών .  

3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει : Α-
μέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω 
του συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία θα τους ειδοποιήσει σχετικά  για το χρόνο και τον 
χώρο που θα πρέπει να προσέλθουν για το σκοπό αυτό. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικο-
νομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,  θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προ-
σφέρθηκαν.  
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Γ2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης  προσφορών  

1. Μετά την  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της , εφαρμο-
ζόμενων κατά τα  λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

2.1. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

2.2. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά πε-
ρίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

2.3. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονι-
κών προσφορών.  

2.4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.  

3. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικο-
νομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 
ορίζονται. 

Κεφάλαιο Δ: Ενστάσεις – Αποτελέσματα - Κατακύρωση  

Δ1. Ενστάσεις – Προσφυγές  

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:   

Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).  
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της 
διακήρυξης έως την ημέρα υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυ-
τής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από 
την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν 
από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 
φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι 
αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του δαιγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν (άρ-
θρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) 
Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει  στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε  από αυτόν σε ο-
ποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσμα-
τος του αντιστοίχου σταδίου.   
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Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υπο-
βάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία 
τελικά αποφασίζει. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λό-
γους, δεν γίνονται δεκτές.   

3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.   

4. Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ί-
διου Νόμου.  

5. Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.  

Δ2. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα  

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

Δ3. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση  

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.  

Δ4. Σύμβαση  

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του απο-
τελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο , να προσέλθει για 
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προ-
σκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών. Θα υπο-
γραφούν  επιμέρους συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται  με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνο-
δεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :  

i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

iii. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
iv. Την τιμή.  
v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
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vi. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
vii. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

viii. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
ix. Τον τρόπο πληρωμής .  
x. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  

xi. Την παραλαβή των υλικών.  

3. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

i. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται  της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολό-
γησης ως ασήμαντο.  

ii. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
iii. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως  επιβλήθηκαν τυ-

χόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
iv. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμε-

να μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβα-
ση.  

Κεφάλαιο Ε: Παραλαβή – Παράδοση - Πληρωμή 

Ε1. Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής , γίνεται σύμφωνα με 
όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

  

Ε2. Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης  

1. Για το Δήμο Ηράκλειας ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύ-
σιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερο-
μηνία της παραγγελίας. Ο Δήμος Ηράκλειας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 
των καυσίμων και λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η πα-
ράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

i. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου Η-
ράκλειας ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  

ii. Το σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο 
κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη, απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του 
προμηθευτή που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας στην περίπτωση 
όπου η έδρα του πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι εντός των διοικητικών ορίων του  Δή-
μου. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χω-
ρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων 
εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου.   
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iii. Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στο Αμαξοστάσιο της ΔΕ Ηράκλειας, σε χώρο που θα υπο-
δειχθεί.  

2. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων του Φορέα Πρόνοιας του Δήμου Ηράκλειας θα 
γίνεται τμηματικά στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις προκύπτουσες α-
νάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (2) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Ο Φορέας πρόνοιας δεν υποχρεούται να α-
πορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του προμηθευ-
τή.  

3. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας θα 
γίνεται τμηματικά στα σχολικά κτήρια του Δήμου Ηράκλειας ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (2) εργάσι-
μες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Οι Σχολικές επιτροπές Δ. Ηράκλειας δεν 
υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδει-
κτικό προϋπολογισμό. Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη φροντίδα και 
δαπάνη του προμηθευτή.  

4. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας θα 
γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της Επιχείρησης ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα 
τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η 
ΚΕ.Δ.Η δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, 
φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:   

i. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της ΚΕ.Δ.Η α-
νάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  

ii. Το σύνολο των αυτοκινήτων της ΚΕ.Δ.Η θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη 
αμόλυβδη, απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή που 
θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας στην περίπτωση όπου η έδρα του 
πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου. Σε διαφορετική 
περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρα-
κτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών 
ορίων του  Δήμου. 

5. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων της Δ.Ε.Υ.Α Ηράκλειας θα γίνεται τμηματικά στις 
εγκαταστάσεις και τα κτήρια της Επιχείρησης ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κα-
τόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η Δ.Ε.Α.Υ.Η δεν υποχρεού-
ται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπο-
λογισμό. Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

i. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια της Δ.Ε.Α.Υ.Η 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.  

ii. Το σύνολο των αυτοκινήτων της Δ.Ε.Α.Υ.Η θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και βεν-
ζίνη αμόλυβδη, απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή 
που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας στην περίπτωση όπου η έδρα 
του πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου. Σε διαφο-
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ρετική περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικη-
τικών ορίων του  Δήμου.  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της απόφ. 
του Υπ.Εσωτερικών 11389/93 << Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
>>. (Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993).  

Ε3. Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με 
βάση  

2. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ .O προμηθευτής του Δήμου 
Ηράκλειας , θα πληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας αφού πρώτα 
προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο Δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοι-
χες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου .  

3. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομη-
νίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

4. Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από 
το νόμο. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων .  

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

6. Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ο-
λοκλήρωση των παραδόσεων  και την τιμολόγηση αυτών.   

7. Η κάθε πληρωμή θα γίνεται , μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρω-
τοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

8. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικο-
νομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφ-
θείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016&2017.  

9. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι για την προμήθεια καυσίμων για 
την κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν 
την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ.15 του Ν.4071/2012). Συνεπώς στην κατηγορία αυτή δεν 
εντάσσονται οι προμήθειες που αναφέρονται σε καύσιμα που προορίζονται για θέρμανση ή 
για τα μηχανήματα έργου  τα οποία βαρύνουν τον ανάδοχο με κράτηση υπέρ ασφαλιστικών 
ταμείων σε ποσοστό 2%.Ο ανάδοχος βαρύνετε με κράτηση για  φόρο εισοδήματος σε ποσο-
στό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης 
στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγω-
νισμού.  

Κεφάλαιο ΣΤ: Δημοσίευση  

1. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του Δήμου www.dimosiraklias.gr  και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.  
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2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά-
σεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες , σε δύο (2) ημε-
ρήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες  καθώς και σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα .  

3. Η διακήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των με τα τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78ΕΚ . Η ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 ημέρες από την ημέ-
ρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γιατί θα απο-
σταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης simap.europa.eu σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 32 παρ.5 του ΠΔ 60/07 και γιατί για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα 
παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(αρ.32 παρ.6 ΠΔ 60/07).  

4. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Σερρών και  στον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών .  

5. Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , 
τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας ,αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλ-
λονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν  
ανάδοχος/οι με την διαδικασία , με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών . Σε περί-
πτωση απευθείας ανάθεσης , για προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης 
άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας (διαγωνισμού),τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων 
,κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ’ ανάθεση ανάδοχο (σχετική η 
με αριθμ. ΓνΝΣΚ 156/2000).  

6. Η παρούσα εστάλη στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 25-05-2016 

7. Εάν κριθεί αναγκαίο , το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηράκλειας δύνατει να αποφασίσει 
την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους τίθενται 
από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 . 

Κεφάλαιο Ζ: Επίλυση διαφορών  

1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, 
του Π.Δ.60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , όπως ισχύ-
ουν.  

 

Hράκλεια   25-05-2016 
 

Ο Aντιδήμαρχος 
 
 
 

Χαβαλές Δημήτριος 
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Παράρτημα 1: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ-
ΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................ 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του 
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)............................. , 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ....................………………………………….., ή 
 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) ...................... ………………………………….. ή 
 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία)....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ........................ 
β) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ....................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................5 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή 
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... 6 της/του (Ανα-
θέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... 7 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς κα-
μία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ................... ημέρες8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 
ή 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δή-
λωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-
στοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσί-
ας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προ-
σφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της10.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυ-
πολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έ-
χουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 
 
 
 
                                                                                               
 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμ-
βασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης.  Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4. ο.π. υποσ. 3. 
5. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακή-
ρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων 
για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
8. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ο-
ρίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπε-
ζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δή-
λωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Παράρτημα : 2 Υπόδειγμα εντύπου διευκρινήσεων 
Στοιχεία  

επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : …………………….  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

Έντυπο παροχής διευκρινίσεων 
 
Βάσει της παραγράφου Α3.3 του υποκεφαλαίου Α3 της διακήρυξης , παρακαλούμε να μας διευ-
κρινίσετε τα παρακάτω  : 
 

Παράγραφος Εδάφιο Ερώτημα 

Α3.3 2 
Ενδεικτική διευκρίνιση , θα πρέπει να διαγραφεί πριν την χρήση του πα-
ραρτήματος .  

Διαγράψτε το κείμενο με το κόκκινο χρώμα 

   

   

   

 
 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 
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Παράρτημα : 3 Υπόδειγμα Πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής 
 

Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : ………………………..  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής 

 

Α.Α Δικαιολογητικό Προσκόμιση Αριθμός σελίδας Έντυπη μορφή 
Όνομα αρχείο ηλεκτρ. μορφή 

Α4.1-1 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού ( χωρίς 
ΦΠΑ),με το άρθρο 157 του 
ν.4281/2014, είτε για το σύνολο της 
προμήθειας είτε για το μέρος (ομάδα) 
που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζό-
μενο και αναλυτικότερα το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής για την εκάστοτε 
ομάδα 

Ναι ή Όχι  
Διαγράφεται 

αναλόγως 

 

 

Α4.1-2 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελη-
τηρίου , με το οποίο θα πιστοποιεί-
ται η εγγραφή τους σ΄αυτό και το 
ειδικό είδος των εργασιών τους , το 
οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος 
των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί 
σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 
.Θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μή-
νες πριν από την ημερομηνία διε-
νέργειας διαγωνισμού. 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-3 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 
(προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώ-
νονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απα-
σχολούμενοι στην επιχείρηση. Στην 
περίπτωση που ο προσφέρων δεν 
απασχολεί προσωπικό θα δηλώνεται 
στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 
(παράρτημα 4) 

Ναι ή Όχι  
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Α4.1-4 

Κατάσταση προσωπικού : Πρόσφα-
τη θεωρημένη κατάσταση προσωπι-
κού όπως αυτή κατατέθηκε στο Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕ-
ΠΕ). 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-5 

Ασφαλιστική ενημερότητα επιχεί-
ρησης : Πιστοποιητικό της αρμόδιας 
κατά περίπτωση αρχής, από το ο-
ποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση 
είναι ενήμερη προς τις υποχρεώσεις 
της που αφορούν εισφορές Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (κύριας) κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγω-
νισμού. Το πιστοποιητικό αφορά 
όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλ-
λονται εισφορές από τον εργοδότη 
για όλους τους απασχολούμενους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. 
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο 
είναι ασφαλισμένος κάθε απασχο-
λούμενος στην επιχείρηση του συμ-
μετέχοντος, θα προκύπτει κατά κα-
νόνα από το καταστατικό , από την  
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού 
(δικαιολογητικό εδαφίου 4) κατά 
ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνετε 
ο ασφαλιστικός οργανισμός που εί-
ναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχο-
λούμενος στην επιχείρηση και από 
την υπεύθυνη δήλωση (δικαιολογη-
τικό εδαφίου 3). 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-6 

Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδό-
τη: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κα-
τά περίπτωση αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει πως είναι ενήμερος 
προς τις υποχρεώσεις του που αφο-
ρούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (κύριας) κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Το 
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία 

Ναι ή Όχι  
 

 

16PROC004465719 2016-05-26



Σελίδα 41 από 58  

στα οποία καταβάλλονται εισφορές 
για τον εργοδότη Σε περίπτωση ε-
ταιρειών (νομικών προσώπων), α-
φορά την ίδια την εταιρεία (το νομι-
κό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρό-
σωπα που τη διοικούν ή την εκπρο-
σωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν ερ-
γασιακή σχέση με την εταιρεία. 

 

Α4.1-7 

Φορολογική ενημερότητα: Πιστο-
ποιητικό της αρμόδιας κατά περί-
πτωση αρχής, από το οποίο να προ-
κύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 
κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-8 

Εκπροσώπηση : Εφόσον οι προμη-
θευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επί-
σης, προκειμένου να προκύπτει ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, 
πρέπει να προσκομισθούν και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμ-
μετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης 
και τις τροποποιήσεις του (για δια-
γωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπα-
σμα του καταστατικού του διαγωνι-
ζομένου και των εγγράφων τροπο-
ποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοι-
χεία και έγγραφα από τα οποία πρέ-
πει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. 
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπο-
γραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το κατα-
στατικό, αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 

Ναι ή Όχι  
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Α4.1-9 

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

ii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκ-
καθάριση, αναγκαστική δια-
χείριση, πτωχευτικό συμβι-
βασμό ή άλλη ανάλογη κατά-
σταση. 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-10 

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

i. Δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, έκδο-
σης αναγκαστικής εκκαθάρι-
σης, αναγκαστικής διαχείρι-
σης, πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-11 
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταί-
ου τριμήνου  

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-12 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 
(όρων διακήρυξης) 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-13 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 
(για τους συμμετέχοντες για  τις 
ομάδες Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας Ι) 
ΚΑΥΣΙΜΑ) 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-14 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίμων , από την αρμόδια υπηρε-
σία σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία (για τους συμμετέχοντες για 

Ναι ή Όχι  
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τις ομάδες Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας 
I)ΚΑΥΣΙΜΑ). 

Α4.1-15 

Έντυπο Ε3,για  τις τρεις προηγούμε-
νες του έτους του διαγωνισμού οι-
κονομικές χρήσεις . Εάν η επιχείρη-
ση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα σχετικά με το υπό 
προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διά-
στημα  μικρότερο των (3) τριών ετών 
,υποβάλλει  τα προαναφερθέντα δι-
καιολογητικά  που υπάρχουν κατά 
το διάστημα αυτό . 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

Α4.1-16 

Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται 
οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 
τελευταίων χρόνων 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

 
Άλλα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο 
προσφέρων. 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

 
Άλλα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο 
προσφέρων. 

Ναι ή Όχι  
 

 

 

 
Ημερομηνία:      00/00/2016 

 
Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 
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Παράρτημα : 4 Υπόδειγμα δήλωσης προσωπικού 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Δήμο Ηράκλειας 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   ΑΜΚΑ:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  ΑΦΜ:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   Δ.Ο.Υ.:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Η επιχείρηση μας κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της προσφοράς δεν απασχολεί προσωπικό. 

ή 
Η επιχείρηση μας κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της προσφοράς απασχολεί συνολικά ….. άτομα 

προσωπικό , αναλυτικά ανά ασφαλιστικό φορέα: 

Ασφαλιστικός φορέας Σύνολο εργαζομένων 

ΙΚΑ  

  

  

  
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 

 
Ο – Η Δηλών 

Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 
Και ανάλογα να επιλεγεί η δήλωση 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Παράρτημα : 5 Υπόδειγμα δήλωσης όρων διακήρυξης 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Δήμο Ηράκλειας 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   ΑΜΚΑ:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  ΑΦΜ:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   Δ.Ο.Υ.:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Λάβαμε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 13/2016 μελέτης και αποδεχόμαστε  αυτούς πλήρως 
και ανεπιφύλακτα.  

2. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
3. Η επιχείρηση μας δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.  
4. Η προσφορά μας ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του Διαγωνι-

σμού.  
5. Στην επιχείρηση μας δεν απασχολούμε προσωπικό κάτων των 15 ετών ή προσωπικό που είναι ανασφά-

λιστο. 

6. Η χώρα κατασκευής των προσφερόμενων λιπαντικών είναι η ΕΛΛΑΔΑ και η χώρα συσκευασίας τους εί-

ναι η ΕΛΛΑΔΑ. 
7. Τα προς προμήθεια λιπαντικά είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδι-

ύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών είναι καινούρια & γνωστού και εύφημου κατασκευαστή 
(τα 6,7 αφορούν μόνο τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται για την κατηγορία των λιπαντικών).  

 
Ημερομηνία:      …../…../2016 

Ο – Η Δηλών 

Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Παράρτημα : 6 Υπόδειγμα δήλωσης διεύθυνσης πρατηρίου 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Δήμο Ηράκλειας 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   ΑΜΚΑ:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  ΑΦΜ:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   Δ.Ο.Υ.:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Το πρατήριο της επιχείρησης μας βρίσκεται ΕΝΤΟΣ των δικοινοτικών ορίων του Δήμου Ηράκλειας 
και συγκεκριμένα στην διεύθυνση :  ΨΩΜΟΤΟΠΙ ΣΕΡΡΩΝ , ΤΚ 62400 

ή 

Το πρατήριο της επιχείρησης μας βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των δικοινοτικών ορίων του Δήμου Ηράκλειας 
και συγκεκριμένα στην διεύθυνση :  ΨΩΜΟΤΟΠΙ ΣΕΡΡΩΝ , ΤΚ 62400 
και ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την έγκαιρη , σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρό-
βλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση , στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 

 
Ημερομηνία:      …../…../2016 

 
Ο – Η Δηλών 

Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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Παράρτημα : 7 Υπόδειγμα καταλόγου κυριότερων παραδόσεων 
Στοιχεία  

επιχείρησης 
Προς τον Δήμο Ηράκλειας 

Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του  Δήμου Ηράκλειας και 
των Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : …………………….  
Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων 
(επισυνάπτονται τα αποδεικτικά έγγραφα) 

Α.Α Πελάτης Τομέας Είδος Αξία 

Αριθμός και ημερομηνία  
τιμολογίου  (Ιδιώτες) ή 

αριθμός και ημερομηνία 
εγγράφου (Δημόσιο) 

Αριθμός 
σελίδας 

   2015    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

   2014    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

16PROC004465719 2016-05-26



Σελίδα 48 από 58  

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

   2013    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

  
Ιδιώτης Δη-
μόσιο 

    

 
Ημερομηνία:      …../…../2016 

Ο προσφέρων 

Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 
(Υπογραφή)
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Παράρτημα : 8 υπόδειγμα για τεχνικά φυλλάδια 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Δήμο Ηράκλειας 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   ΑΜΚΑ:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  ΑΦΜ:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   Δ.Ο.Υ.:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Τα αναγραφόμενα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που σας προσκομίζω ταυτίζο-

νται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) των κατασκευαστριών εταιρειών.  

 
Ημερομηνία:      …../…../2016 

 
Ο – Η Δηλών 

 

Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Παράρτημα : 9 Υπόδειγμα δήλωσης διευκρινήσεων 
Στοιχεία  

επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : …………………………  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Δήλωση διευκρινίσεων – αποκλίσεων 
Ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Βάσει της υπ’ αριθμ. ………/…..-……-2016 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 13/2016 μελέτης που την συνο-
δεύει , καταθέσαμε προσφορά στην οποία θέλουμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

 
1) 
2) 
3) 
 Κ.λ.π. 

 

 
 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 
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Παράρτημα : 10 Υπόδειγμα εντύπων οικονομικής προσφοράς 
Στοιχεία  

επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : …………………………  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 

ΟΜΑ∆Α Α: προϋπολογισµού   192.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

  

     
     Α/Α  

  
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ  
ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

1  
  

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV 

09135100-5)  
  

…….. %  
  

2  Πετρέλαιο Κίνησης (CPV 

09134100-8)  
  

…….. %  
  

3  Βενζίνη Αµόλυβδη  
(CPV 09132100-4)  

  
……..  %  

  

  
  Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η  
 

 
Ημερομηνία:      ……./……/2016 

 
Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 

 
 
 

16PROC004465719 2016-05-26



  

Σελίδα 52 από 58  

 
 

Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : ………………………………  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.)  

  
ΟΜΑ∆Α B:προϋπολογισµού   31.051,35 € (µε ΦΠΑ)  

  
  

     
     Α/Α  

  
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ  
ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

1  
  

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV 

09135100-5)  
  

…….. %  
  

  

  
Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η  
 

 
 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 

16PROC004465719 2016-05-26



  

Σελίδα 53 από 58  

 

Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : ………………………….  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Γ: προϋπολογισµού   80.000,00 € (µε ΦΠΑ)  
   

 
Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1  
  

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV 

09135100-5)  
  

…….. %  
  

  
Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η  

 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 

16PROC004465719 2016-05-26



  

Σελίδα 54 από 58  

 

Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : …………………………  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ Η-

ΡΑΚΛΕΙΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Δ: προϋπολογισµού   60.000,00 € (µε ΦΠΑ)  
   

 
Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1  
  

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV 

09135100-5)  
  

…….. %  
  

  
Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η  

 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 

16PROC004465719 2016-05-26



  

Σελίδα 55 από 58  

 

Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : ……………………….  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.∆.Η.)  
  

ΟΜΑ∆Α Ε: προϋπολογισµού   30.000,00 € (µε ΦΠΑ)  
  

  

  
 Α/Α  

  
 ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ  
ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

1  
  

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV 

09135100-5)  
  

…….. %  
  

2 Βενζίνη Αµόλυβδη  
(CPV 09132100-4)  

  
……..  %  

  

  

  
 Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η  

 
Ημερομηνία:      …../…../2016 

 
Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 

16PROC004465719 2016-05-26
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Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : ……………………………..  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΕΡΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)  

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: προϋπολογισµού   45.270,00 € (µε ΦΠΑ)  
  

   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1  
  

Πετρέλαιο Θέρµανσης (CPV 

09135100-5)  
  

…….. %  
  

2  Πετρέλαιο Κίνησης (CPV 

09134100-8)  
  

…….. %  
  

3  Βενζίνη Αµόλυβδη  
(CPV 09132100-4)  

  
……..  %  

  

  

  
 Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η   
 

 
 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 

16PROC004465719 2016-05-26
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Στοιχεία  
επιχείρησης 

 
 

Προς τον Δήμο Ηράκλειας 
Διαγωνισμός 

Τίτλος:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντι-
κών του  Δήμου Ηράκλειας και των 
Ν.Π.Δ.Δ  έτους 2016-2017» 

Αριθμός διακήρυξης : …………………….  

Αριθμός μελέτης  : 13/2016 

 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ   

  
ΟΜΑ∆Α Α: προϋπολογισµού  10.000,00 € (µε ΦΠΑ)  

   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

    (σε ευρώ) (σε ευρώ) 

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 
1 

CPV 09211100-2 
1 ΛΙΤΡΑ 

620 

  

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 
2 

CPV 09211100-2 
2 ΛΙΤΡΑ 

620 

  

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 1 CPV 
09211400-5 

3 ΛΙΤΡΑ 
133 

  

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 2 CPV 
09211400-5 4 ΛΙΤΡΑ 

133 
  

AD BLUE CPV 09222000-1 5 ΛΙΤΡΑ 
200 

  

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 CPV 
09211650-2 

6 ΛΙΤΡΑ 
6 

  

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ CPV 
24951311-8 7 ΛΙΤΡΑ 

150 
  

ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ CPV 
24951000-5 

8 ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 

  

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ CPV 
24951000-5 

9 ΤΕΜΑΧΙΟ 
5 

  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 68 CPV 
09211610-0 10 ΛΙΤΡΑ 

210 
  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 46 
CPV 09211610-0 

11 ΛΙΤΡΑ 
220 

  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 32 
CPV 09211610-0 

12 ΛΙΤΡΑ 
225 
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Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 30 CPV 
09211610-0 13 ΛΙΤΡΑ 

120 
  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 10 
CPV 09211610-0 

14 ΛΙΤΡΑ 
120 

  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 10-30 
CPV 09211610-0 

15 ΛΙΤΡΑ 
100 

  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ATF 
4000 

CPV 09211610-0 
16 ΛΙΤΡΑ 

230 

  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 
∆ΙΧΡΟΝΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 

CPV 09211100-2 
17 ΛΙΤΡΑ 

180 

  

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ  

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  
 Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η  
 

 
 
 

Ημερομηνία:      …../…../2016 
 

Ο προσφέρων 

 
Πριν την υπογραφή της δήλωση να διαγραφεί το κείμενο με κόκκινο χρώμα 

 
(Υπογραφή) 
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