
 

  

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 25/2015 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης:  266/2015 Περίληψη 

«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, 
έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, κατάρτιση 
όρων διακήρυξης διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών για την «Προμήθεια καυσίμων 
 κίνησης – θέρμανσης για το έτος 2015» 

 
Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, και ώρα 

13:45, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 
30/07/2015 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών 
μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. 
 
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 
                    
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Οι απόντες αν και νόμιμα  καλέστηκαν είναι οι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Γιαννακού – Πάσχου Άννα, Χατζηϊωαννίδης Πέτρος, Κοττέας Παναγιώτης, 
Μαργαρίτη Βασιλική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος και Λασκαρίδης Λάζαρος. 
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΗ : Απέργη Αγγελική, Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Χαριτίδης 
Θεόδωρος και Ευσταθίου Κωνσταντίνος.  

 
Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ. 36638/30-07-2015 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο 

έχει ως εξής: 
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            Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως συμπεριλάβετε και το 

θέμα που αφορά: 

1.    Την επιλογή του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015”,  σύμφωνα με : 

 Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β΄/23-03-1993 «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, και υπηρεσιών, σύμφωνα 

με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης».  

 Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 

Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών  που 

πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν. 

2286/1995. 

 Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/05-06-2003): «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της  29-6-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β΄/02-10-2006 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 31119/2008 

Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 Φ.Ε.Κ. 64 τ. Α΄/16-03-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για 

τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009  «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης».  

 Τις διατάξεις της αριθ.  Π1/3305/2010  (1789/12.22.2010)  απόφαση  Υπ.  Οικονομίας  Αντ.  & 

Ναυτιλίας  για  τα όρια των διαγωνισμών. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α΄/30-09-2010  «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις » και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 ». 

  Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές », τις 

διατάξεις τη υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

  Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 
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μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 410/11.4.01) και τη σχετική νομοθεσία. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου 

του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014). 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136 137, 138, 152 παρ. 4 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014 

(Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014). 
 

2.    Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2015,  ενδεικτικού προϋπολογισμού  946.500,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1ε του Ν. 

3852/2010, σχέδιο των οποίων σας επισυνάπτουμε, μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης. 

3.        Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

4.    Την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων  για το σκέλος της προμήθειας που αφορά 

στις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Καλλιθέας, κατόπιν Εκθέσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 περ. δ΄του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ 194/τ.Α΄/22-

11-2010) του Δήμου. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ 

Ε.Α.Υ 

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ 
 

Α.Δ.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Προμήθεια βενζίνης  

 

722/30-07-2015  

10.000,00 ευρώ 
20.6641.0003  

 

15REQ002939866  

 
2. Προμήθεια πετρελαίου για την 

κίνηση των μεταφορικών μέσων 

του Δήμου  

723/30-07-2015 

80.616,23 ευρώ 
35.6641.0001 

3. Προμήθεια πετρελαίου για την 

κίνηση των μεταφορικών μέσων 

του Δήμου 

724/30-07-2015 

82.920,05 
20.6641.0001 

4. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης   

 

725/30-07-2015 

20.000,00 
10.6643.0004 

5. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης   

 

726/30-07-2015 

8.000,00 
15.6643.0005 

 
        Μετά την ψήφιση του προυπολογισμού του έτους 2016 , θα ακολουθήσει εισήγηση και απόφαση 

διάθεσης πίστωσης του υπολοίπου ποσού στους Κ.Α. οι οποίοι προβλέπονται από τη μελέτη  της αρμόδιας 

Υπηρεσίας με αριθμ. 35.6641.0001, 30.6641.0001, 20.6641.0003, 20.6641.0001, 10.6643.0004, 

20.6643.0003 και 15.6643.0005 προυπολογισμού έτους 2016 Δήμου Καλλιθέας.            

       Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι  έχει ληφθεί η με  αριθ. 328/2015  απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1  Ν.3852/2010 περί έγκρισης διενέργειας, 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 

 

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄ και του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
σε συνδυασμό με την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII)  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 Η διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2015»  να γίνει με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
 
 Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων έτους 2015, ως εξής: 

 

ΑΔΑ: 6ΧΥΝΩΕΚ-9ΥΟ



 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ 

Ε.Α.Υ 

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ 
 

Α.Δ.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Προμήθεια βενζίνης  

 

722/30-07-2015  

10.000,00 ευρώ 
20.6641.0003 

15REQ002939866 

 

2. Προμήθεια πετρελαίου για την 

κίνηση των μεταφορικών μέσων 

του Δήμου  

723/30-07-2015 

80.616,23 ευρώ 
35.6641.0001 

3. Προμήθεια πετρελαίου για την 

κίνηση των μεταφορικών μέσων 

του Δήμου 

724/30-07-2015 

82.920,05 
20.6641.0001 

4. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης   

 

725/30-07-2015 

20.000,00 
10.6643.0004 

5. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης   

 

726/30-07-2015 

8.000,00 
15.6643.0005 

 

 

 Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»,  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  946.500,00 ευρώ, ως εξής: 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 946.500,00€ η προμήθεια με τίτλο : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ”  με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία 

θα δοθεί έμμεσα  ως εξής : 
 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ , Μέσης 

Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης  αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Πετρέλαιο κίνησης , Πετρέλαιο Θέρμανσης και Αμόλυβδη 

Βενζίνη  (παρ. 11 άρθρο 8 της παρούσας). 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης 

περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED),  στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013, στην Κ.Υ.Α. 11389/93, στο Ν. 3548/07 και στο Ν. 2741/99. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δήμο Καλλιθέας.  
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ .Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 11/09/2015. Ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

ορίζεται η 18/9/2015 και ώρα 15:00.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 24/09/2015 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, 

επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kallithea.gr/
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του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των 

προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή 

στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο 

άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, η 

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Α. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από : 

 Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β΄/23-03-1993 

«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, και υπηρεσιών, 

σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης».  

 Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και 

Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 

προμηθειών  που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ 

του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 

 Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/05-06-2003): «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της  29-6-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β΄/02-10-2006 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 

31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 Φ.Ε.Κ. 64 τ. Α΄/16-03-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009  «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης».  

 Τις διατάξεις της αριθ.  Π1/3305/2010  (1789/12.22.2010)  απόφαση  Υπ.  Οικονομίας  Αντ.  &  

Ναυτιλίας  για  τα όρια των διαγωνισμών. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α΄/30-09-2010  «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
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Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις » και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές », 

τις διατάξεις τη υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

 Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 410/11.4.01) και τη σχετική νομοθεσία. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014). 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136 137, 138, 152 παρ. 4 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014 

(Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014). 

 Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο ισχύει πρώτα το Π.Δ. 60/2007 

και ακολούθως η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).  

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα τους κωδικούς :  

Κ.Α.35.6641.0001, ΚΑ.30.6641.0001 , ΚΑ.20.6641.0001 , ΚΑ.20.6641.0003 , ΚΑ.10.6643.0004 , 

ΚΑ.20.6643.0003 ,  ΚΑ.15.6643.0005 και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ » με   ΚΑ.15.6644.0001 , ΚΑ.15.6643.0002 . 

 Τις με αριθ. 19/2015 και 17/2015  αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών  περί της έγκρισης της 

διενέργειας των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων από τα έσοδα της Α/θμιας και της  Β/θμιας 

Σχολικής Επιτροπής. 

 Τη με αριθ.  277/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της παραπάνω 

προμήθειας. 

 Τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου και κάθε Νομικού προσώπου σε καύσιμα για την κίνηση 

τροχοφόρων οχημάτων - μηχανημάτων και για  την θέρμανση των κτιρίων.  

 Το άρθρο 63 του  Ν. 4257/2014 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”. 

 Την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού,  

η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και ο ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού των 

946.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και πιο 

συγκεκριμένα από τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου και του Νομικού Προσώπου 

αυτού βαρύνοντας συγκεκριμένα τους κωδικούς πιστώσεων με στοιχεία : 

 

     

Κ.Α ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ  
35.6641.0001. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

240.000,00 €  

30.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡEΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 140.000,00 €  
20.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

360.000,00 €  

20.6641.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  10.000,00 €  
10.6643.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.000,00 €  
20.6643.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  20.000,00 €  
15.6643.0005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000,00 €  
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Α΄-ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄-ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

97.500,00€  

15.6644.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

1.000,00€  

15.6643.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

50.000,00€  

                                                                          ΣΥΝΟΛΟ 946.500,00 €  
 

  

Τα ποσά που αναφέρονται ανά είδος στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά 

στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την 

προμήθεια των καυσίμων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του 

Δήμου  , οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2015-2016  και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. Τα είδη  

περιγράφονται στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών. 
  

ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

- Η συγγραφή υποχρεώσεων 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

- Ο προϋπολογισμός προσφοράς 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ  4ο :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

18/09/2015 και ώρα 15:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 

άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

5.1     Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
β. Οι συνεταιρισμοί  και  
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών 
την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση. 

      δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών 
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν ή να είναι συμβεβλημένοι με χώρο τροφοδοσίας στον Δήμο 

Καλλιθέας ή σε όμορο Δήμο . 
 

5.2   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 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 παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 

 
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 

“Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 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 Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών. 

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

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- 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 όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται 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. 
 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 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. 

 
5.3   Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 

παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε 

τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 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, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 
προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 
1.      Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 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 ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, στο ΠΔ 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

2.      Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με 

την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη 

“Οικονομική Προσφορά”. 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
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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. 
 
 
3.      Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η 

τεχνική προσφορά.  
 
4.      Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
         Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά“ περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 
απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το  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 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω . 
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί αποκλεισμό του συμμετέχοντος.. 

 Σημείωση : Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται η 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, καθώς υπογράφονται ψηφιακά. 

Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την 

υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει, όπως ρητά αναφέρεται στο τέλος της 

περ.1 του άρθρου 155 του Ν.4281/2014. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

  Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής  προσφοράς σε 
μορφή pdf (4.1 και  4.2)  αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  
 
 
6.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 

1.    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της 

Διακήρυξης 

 
2.    Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 
προκύπτει : 

α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 1 
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007. 

β) Ότι δεν  έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

γ) Για αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 

     Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου τριμήνου : 

- για τους διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
 - για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 

      Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, για κάθε ανάδοχο, που συμμετέχει στην ένωση. 
    Προκειμένου για συνεταιρισμούς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
3.       Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . 
Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου ή Πρόξενου. 
Συγκεκριμένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα : 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα : 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

      Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.. 

 
4.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής 
Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό και 
για τους ίδιους τους εργοδότες. 
 
5.       Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα 
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.  
         Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

 αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

 αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 
6.     Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο 
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
         Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 6 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
 
7.     Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και  το 
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξη ( 6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό 
προμήθεια ειδών θα οδηγεί  σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
 
8.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται: 
Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
ii. Η προσφορά συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πλην των τυχόν αποκλίσεων που 
απαριθμούνται ρητά και εξαντλητικά στην προσφορά καθώς και σε ειδική συνημμένη αναλυτική κατάσταση. 
iii. Διαθέτουν για τις ανάγκες της προμήθειας στην Ελλάδα άρτια υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό. 
iv. Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την κατακύρωση έως και την οριστική παραλαβή και η τεχνική 
υποστήριξη θα παρασχεθεί με το προσωπικό αυτό που αναφέρεται στην συνημμένη αναλυτική κατάσταση και ότι 
ο προμηθευτής εγγυάται την ικανότητα του προσωπικού της να φέρει εις πέρας καλώς την εκτέλεση της 
προμήθειας καθώς και να παράσχει περαιτέρω την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη. 
v. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι αληθείς  
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Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1.       Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1 και 7 της παρούσας διακήρυξης. 

2.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση 

που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

 

3.       Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) , (5) και (6) της παραγράφου Α. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που  αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί  να  

αντικαθίσταται  από  ένορκη βεβαίωση  του  νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

 

4.     Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

5.       Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

 

6.       Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.. 

 
Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό 

ή αλλοδαπό Ν. Π., εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

 

Δ. Για τους συνεταιρισμούς: 

1.       Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1  και 7 της παρούσας διακήρυξης. 

2.       Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3.       Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) , (4) , (5) και (6) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες :  

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

2.       Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 

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

4.    Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο 

η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της 

υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
 
6.2 Τεχνική προσφοράς 
 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν 

με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα ακόλουθα : 
 

1.     Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους , υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Επίσης προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, 
πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για τους διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε). Στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει  
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
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2.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.. 
 
3.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει  δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική διαγωγή του. 
- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με 

την επαγγελματική του ιδιότητα ή δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 

ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
- Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν. 
  

4.       Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, εκτύπωση της κατάστασης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
 
5.   Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια 
υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.. 
 
6.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται: 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν ν α είναι μικρότερος από τον ζητούμενο. 
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο. 
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν 

τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα 
πραγματοποιήσει. 

 
7.     Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης, ότι η 
επιχείρηση διαθέτει και έχει ενταχθεί στο σύστημα εισροών – εκροών, εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης. 
 
8.   Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για 
κάθε παράδοση, του παραλήπτη (δημόσιου τομέα), της ημερομηνίας παράδοσης, της ποσότητας και της 
συνολικής αξίας. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 
 

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη 

προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

         Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος 

υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

         Επισημαίνεται ότι  η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, 

πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των 

δημοσίων συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 

(ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281). 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 

τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
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Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 

4281/2014) . 

-Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Καλλιθέας, τον αριθμό της εγγύησης, 

το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

-Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα του διαγωνισµού . Εγγύηση που 

αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

-Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf 

και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το (πέντε) 5 επί τοις %  της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α  ( άρθρο 157 παρ.  1β του Ν. 4281/2014). 
- Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 

του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93). 

- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην 

παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 

4281/2014. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ΠΔ 60/07  και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 

 

2.      Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και , 

β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

 

3.   Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας  (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/τεχνική 

προσφορά). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 

(1) Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές,   

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄).  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας  τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος 

της. 

4.    Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν____________») 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

5.   Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
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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 του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

6.   Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την 

ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, 

δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

7.  Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 

από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την 

αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

 

8.   Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής 

υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

9.       Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής  

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

10.   Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα:. 

α. Η προσφερόμενη έκπτωση πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 

πρέπει να  είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές που προκύπτουν με την προσφερόμενη έκπτωση πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των 

επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός 

του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

11.      Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς το ποσοστό  έκπτωσης με 

τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προσφέρουν στην παρούσα Διακήρυξη (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ) για το σύνολο των προς  προμήθεια ειδών (πετρέλαιο κίνησης , αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο 

θέρμανσης ). 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως 

τιμή προσφοράς , το ποσοστό της έκπτωσης το οποίο θα αναγραφή ολογράφως και αριθμητικώς  . 
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Για την τελική τιμή μετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα σύμφωνα με 

την  παρ.1 του άρθρου 9 της παρούσας. 

   

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. 
 

12.     Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

13.     Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε 

απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

14.   Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την 

παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 

υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 

φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν 

τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 

διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

 
15.     Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας 

και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.. 

 

16.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 

17.    Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 

οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 

18.     Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται 

ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και 

οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

 

19.     Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 11  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, 

με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

  
20.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από 

αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

21.  Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και 

ΑΔΑ: 6ΧΥΝΩΕΚ-9ΥΟ



 

  

η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς  

 

22.   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

23.     Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

24.   Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η 

σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 

υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

25.  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

 

26.  Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο 

όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

         Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

 

27.     Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία  ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών ή 

για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή στο τμήμα  

που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο :  ΤΙΜΕΣ  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και 

εγγράφως σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για 

αυτό. 

1.     Για τα είδη πετρελαίου κίνησης ,πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης , το κριτήριο κατακύρωσης 

είναι το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από 

την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ , Μέσης Τιμής Λιανικής πώλησης του είδους. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτού και όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών.  

2.       Όλες οι τιμές των προσφορών ( δηλαδή του ποσοστού έκπτωσης) θα αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως . 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.. 

Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη ή 

η τεχνική προσφορά. 
           Ο Δήμος έχει το δικαίωμα αγοράς μικρότερης ποσότητας  από την προσφερόμενη ή αυξημένη  μέχρι 
εξαντλήσεως της συνολικής δαπάνης της μελέτης.. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο :   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα 
ξένα νομίσματα. 
2.   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται ως 

ΑΔΑ: 6ΧΥΝΩΕΚ-9ΥΟ



 

  

απαράδεκτη. 

3.      Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

4.      Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την 

παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. 

5.     Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:  

 
Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος  επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
                       Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή  

σ' αυ                     σ'  αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α.                          Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό  

του                        του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

                             Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες  της δημοσίευσης της  διακήρυξης      

                             και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται  ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση  εξετάζεται  από                

                             την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το  αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την              

                             διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.  Σε            

                             περίπτωση που με την  παραπάνω απόφαση  τροποποιείται  όρος  της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο          

                             άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α. 

β.                          Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμη           

                             θευτή που συμμετέχει  στο διαγωνισμό  ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και              

π                           για λόγους  που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρε-  

                             σία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη  εργάσιμη  ημέρα από  την ανακοίνωση του αποτε-                       

                             λέσματος του  αντιστοίχου σταδίου.  

                             Η ένσταση αυτή δεν  επιφέρει αναβολή  ή διακοπή του  διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την   αξιολόγηση  των      

                             αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημέ- 

α                           νη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

γ.                          Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις  ή διοικητικές προσφυγές κατά  εκτελεστών  πράξεων  της              

                             διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας  αρχής για τους  λόγους          

                             και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία                        

                             κατά το στάδιο  που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

πο                         σύμφωνα με την  Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως  τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω  του συστή- 

                             ματος και   επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε  μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.             

                             Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται  από τους  πιστοποιη-                         

ποιη                      μένους  Οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ό                          Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά  υποβάλλονται από τους  πιστοποιη-         

                             μένους  Οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

οι                          και  σε   έντυπη  μορφή (πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ή  βάσει  του  Ν. 3943/2011  

(                           ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11)  και  της  Υπουργικής  απόφασης  «περί  ηλεκτρονικού παραβόλου»  ΠΟΛ  1163/3-7-13  

11                         ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε  φορά αυτά ισχύουν.  

 

                              Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της  υπογραφής             

                             της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές . 

 

1.                                                ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

1.    Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το 

σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ), 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

2.       Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον  

Δήμο Καλλιθέας, δηλ. Στις 24/09/2015 από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι ή τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης 
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στο ΕΣΗΔΗΣ, που θα  εισαγάγει τους κωδικούς  παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης. 

3.       Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό) φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.       Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ημερομηνία  που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

β. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 

Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους 

κυρίως φακέλους και τους υπό- φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνικής Προσφοράς».  

Οι υπό-φάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται. 

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα 

– καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές 

/απαιτήσεις της Υπηρεσίας .   

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από 

το Δήμο Καλλιθέας, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα 
εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, 

υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά 

περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους 

ορίζονται. 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων 

παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές 

ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα  (με χρήση του συστήματος) 

στους συμμετέχοντες  

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα 

από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 

ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 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 υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η 

οποία τελικά αποφασίζει. (παρ. β  άρθρο 11 της Διακήρυξης ).    

ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται / 
γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι   προσφορές 

ΑΔΑ: 6ΧΥΝΩΕΚ-9ΥΟ



 

  

που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν 

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με 

μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση Οικονομικής 

επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 11 της 

Διακήρυξης).  

ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), κατά το 

ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση 

τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους 

συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα  (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία , η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) -φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

ιβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους 

υποφακέλους με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν 

αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο.  Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, 

κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 

παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό 

επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης. 
ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με 

μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για  ενημέρωση. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο :  ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.       Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να 

προτείνει :  

     α.  Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής,  

     β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

     γ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσοτέρων 

μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή 

προμηθευτή. 

2.      Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωμοδοτεί για :  

         α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο 

της ποσότητας ή μέρος της,  

β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων 

της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή  

γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, 

τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά 

περίπτωση .  
 

3.  Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 
4. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων 

εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα συνέχισης του 
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διαγωνισμού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά 

του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.. 

 

5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους  

καθορισμένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση , από την οποία 

προκύπτει εμμέσως η χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς έκπτωση  

και είναι  σύμφωνες με  τους όρους και  τις  τεχνικές προδιαγραφές  της διακήρυξης . 

                          Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου ή του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κατά  

                          περίπτωση,  τα οποία  διατηρούν  το δικαίωμα περί  κατακύρωσης ή μη . 

     

   Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο  των ποσοτήτων του κάθε είδους  καυσίμου  που  

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων 

για κάθε είδος , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου . 
 

6. Ο Δήμος, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια  καυσίμων, που σε καμία περίπτωση δεν θα 

αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στην Προκήρυξη.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  15ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

 

1.      Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να γίνει εάν συντρέχει 

μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 

της Υπ. Απ. 11389/1993, της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1998 και  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007. 

 

2.    Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση 

απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή 

αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις των 

αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των 

δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 

και 25 του Π.Δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο 

εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων. 
Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων (15) ημερών από την 

περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην ΕΑΑΔΗΣΥ, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία 

θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας 

αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με 

απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο που 

θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το κρίνει 

σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η μη προσκόμιση δείγματος 

δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται 
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ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο 

φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμηθείας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή 

του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος. 

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, και διατάσσεται η επιστροφή με τους νομίμους τόκους 

κάθε τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον 

προμηθευτή κάθε θετική και αποθεματική ζημία του φορέως της προμήθειας από την καθυστέρηση ή ματαίωση 

αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο Δήμος για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας. Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί 

εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

Τέλος, η έκπτωση προμηθευτού επάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του Δημοσίου επί διετία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο :ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία του 

παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν 

αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες 

τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Επισημαίνεται, εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται στη μελέτη σε μία ομάδα , για το Δήμο και για το 

Νομικό Πρόσωπο αντίστοιχα: 

 

α)το Δήμο Καλλιθέας 

β) τον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής :  

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  

- Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.  

- Την συμφωνηθείσα τιμή.  

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.  

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

- Τον τρόπο παραλαβής.  

- Τον τρόπο πληρωμής.  

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

Οι συμβάσεις υπογράφονται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για το Ν.Π.Δ.Δ 

Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης Γιάννης Γάλλος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.  

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν 

αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα  
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ΑΡΘΡΟ  20 ο : ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ  
 

1.    Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς για το σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών . 

2.     Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  επίσης  να  έχουν  υπόψη  τους  ότι  ο  ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις  

της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης 

0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης 

3%   υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν 

θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού . 

 

3.    Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του κάθε 

φορέα στο όνομα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας  δαπάνης  σε  βάρος  των  οικείων  

κωδικών  αριθμών  του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού των φορέων οικονομικού έτους 2015. Η πληρωμή θα 

γίνεται από την  ταμειακή  υπηρεσία  του  Δήμου. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά από την  

έκδοση  των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 
Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν και με τη 

σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με 

τον προμηθευτή, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του 

τριμήνου, (Πράξη VΙ τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 

99/2010, Απόφαση VΙ τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην 

διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. 

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της, μπορεί όμως να παραταθεί 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων στο πλαίσιο 

των προβλεπόμενων από την αρχική διακήρυξη ποσοτήτων υγρών καυσίμων και νοείται ότι δεν αφορά σε 

επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ 

 

23.1 Η παραλαβή των καυσίμων (Πετρέλαιο Κίνησης & Αμόλυβδη Βενζίνη) θα γίνεται τμηματικά, είτε από 

τα αυτοκίνητα του Δήμου στο πρατήριο του προμηθευτή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας που θα αναγράφει τον 

αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ποσότητα σε λίτρα την τρέχουσα τιμή και θα φέρει την υπογραφή του 

αρμόδιου υπαλλήλου που θα παραλαμβάνει την αναγραφόμενη ποσότητα, είτε στο εγκατεστημένο συγκρότημα 

δεξαμενής-αντλίας (σε συνεννόηση με την Υπηρεσία) , που θα τροφοδοτεί την ημέρα παράδοσης τα αυτοκίνητα 

του Δήμου . 

23.2 Η παραλαβή των καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης) εσωτερικής καύσης θα γίνεται τμηματικά στις κατά 

τόπους δεξαμενές α) των κτιρίων του Δήμου Καλλιθέας, β) των κτιρίων του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & 

Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, και γ) των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης και των κτιρίων 

της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας . 

23.3 Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με τα δελτία παραλαβής που θα 

υποβάλλονται σε συγκεντρωτική κατάσταση και το τιμολόγιο του προμηθευτή. 

23.4 Τα προμηθευόμενα καύσιμα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το Ανώτατο 

Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

23.5 Η ποσότητα της προμήθειας καυσίμων μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό έως 15%, άνω της συμβατικής 

ποσότητας εφ’ όσον δεν προκαλεί υπέρβαση της εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την προμήθεια ή να μειωθεί 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

23.6     Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία (άρθρα 36 & 

37 της Υ. Α. 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών - από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ , Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά 

την ημέρα παράδοσης αυτού, τα  τιμολόγια  θα συνοδεύονται        από   τα   ημερήσια        δελτία        πιστοποίησης  Μέσης 

Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους . 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη 

συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και  στο  προκύπτον  πλέον  

καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο  ΦΠΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την 

αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια – δελτία αποστολής , είδη από διαφορετικές 

ομάδες η τμήματα ειδών , ως έχουν καθορισθεί στην μελέτη της υπηρεσίας . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  - ΝΟΜΩΝ 
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

2286/95, του Π.Δ. 60/2007 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  25ο :  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί: 

 Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 Στο Φ.Ε.Κ. 

 Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες. 

 Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες. 

και επιπλέον θα αναρτηθεί: 

 στον ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

 στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

 στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.     

 

                                                                                  

 

 

    

 

 
                                                                                                                   

                                                                                         

 

 
 Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015», που έχουν ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : 
Αντικείμενο προμήθειας 
 
1.1. Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την συνολική προμήθεια: 

α) 645.958 λίτρων περίπου πετρέλαιο κίνησης.  
β) 7.120 λίτρων περίπου βενζίνης αμόλυβδης.  
γ) 153.627 λίτρων περίπου πετρέλαιο θέρμανσης. 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & 
Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», της Α΄-θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας και 
της  
Β΄-θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας. 
 

1.2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 946.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
23% και θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 - 2016 του Δήμου 
με στοιχεία πιστώσεων Κ.Α. 35.6641.0001, 30.6641.0001, 20.6641.0001, 20.6641.0003, 
10.6643.0004, 20.6643.0003, 15.6643.0005, τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 του 
Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» με στοιχεία πιστώσεων 
15.6643.0002 και 15.6644.0001. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο :  
Ισχύουσες διατάξεις  
 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 
α)Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» όπως ισχύει. 
β)Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
γ)Του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 
δ)Του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/30.9.10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων» 
ε) Του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  
στ) Του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199Α΄): Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 
ζ) Του Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135Α΄) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/05 (Φ.Ε.Κ. 30Α΄) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (Φ.Ε.Κ. 279 Α΄). 
η)Του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄/20-03-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
θ) Του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ΑΔΑ: 6ΧΥΝΩΕΚ-9ΥΟ



 

  

ι)  Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων» 
ια) Του Ν. 3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 
ιβ) Της αποφάσεως του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001) και τη σχετική νομοθεσία. 
ιγ) Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 
ιδ) Της με αριθμό ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010(ΦΕΚ Β 108 4-2-10) 
ιε) Της περίπτωσης (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)». 
ιστ) Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α'240/12-12-2012 και άρθρο 4 του 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α') καθώς και Εγκύκλιος 3, 11543/26-3-2013 Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
ιζ)  Η παρούσα διακήρυξη & τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
ιη) Όλοι οι νόμοι και αποφάσεις που ισχύουν για την εκτέλεση τέτοιων προμηθειών. 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο : 
 Συμβατικά στοιχεία  
 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού, β) Η συγγραφή υποχρεώσεων, γ) Οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές και η Τεχνική Έκθεση, δ) Η προσφορά του προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ  4ο : 
Παραλαβή – Κυρώσεις 
 
4.1. Η παραλαβή των καυσίμων (Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη) θα γίνεται 

τμηματικά είτε από τα αυτοκίνητα του Δήμου στο πρατήριο του προμηθευτή κατόπιν 
εντολής της Υπηρεσίας που θα αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την 
ποσότητα σε λίτρα την τρέχουσα τιμή και θα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου 
που θα παραλαμβάνει την αναγραφόμενη ποσότητα, είτε στο εγκατεστημένο συγκρότημα 
δεξαμενής-αντλίας (σε συνεννόηση με την Υπηρεσία),  που θα τροφοδοτεί την ημέρα 
παράδοσης τα αυτοκίνητα του Δήμου. 

 
4.2. Η παραλαβή των καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης) θα γίνεται τμηματικά στις κατά τόπους 

δεξαμενές α) των κτιρίων του Δήμου Καλλιθέας, β)των κτιρίων του Οργανισμού Παιδικής 
Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, και γ) των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης και των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν 
εντολής της Υπηρεσίας.  

 
Ειδικότερα οι κυριότεροι τόποι παράδοσης παρουσιάζονται ως παρακάτω :  
 
Α) Για το Δήμο Καλλιθέας: 
 
1. Το Δημαρχείο Καλλιθέας : Οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (τηλ. 2132070384)  
2. Το Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας: Οδός Ανδρομάχης 100 (τηλ. 2109532712). 
3. Το Σωματείο "ΘΗΣΕΑΣ" : Οδός Αραπάκη 33 (τηλ. 21095.87.117). 
4. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  : Οδός  Ευαγγελιστρίας 78 Καλλιθέα (τηλ. 

2109579090). 
 
Β) Για τον  Οργανισμό Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, του οποίου οι 
αρμοδιότητες περιλαμβάνουν  και τους  Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
του Δήμου:  
 

1) Το Δημοτικό Στάδιο «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» : Οδός  Γρ. Λαμπράκη 1 (τηλ. 2109585480).  
2) Το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ» : Οδός  Μίλωνος & Τρικούπη (τηλ.  

210 9239607) 
3) Το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων «ΑΤΛΑΣ»: Οδός Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε’ 27Α (τηλ. 2109576591). 
4) Τις ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Οδός ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  

ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Δήμου Καλλιθέας  – Παραλία Τζιτζιφιών (τηλ. 210 9565618) 
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5) Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Οδού Αραπάκη : Οδός Αραπάκη 6 (τηλ. 2109560396) 
6) Το Παιδικό Σταθμό Εσπερίδων 20: Οδός Εσπερίδων 20 (τηλ.210 9599887). 
7) Το Παιδικό Σταθμό Σωκράτους 74: Οδός Σωκράτους 74 (τηλ. 210 9592801). 
8) Το Παιδικό Σταθμό Σωκράτους 131: Οδός Σωκράτους 131 (τηλ. 210 9579566). 
9) Το Βρεφονηπιακό Σταθμό Σαπφούς 94: Οδός Σαπφούς 94 (τηλ. 210 9563568). 
10) Το Βρεφικό Σταθμό Κρέμου 110 : Οδός Κρέμου 110 (τηλ. 210 9565810). 
11) Το Βρεφικό Σταθμό Αριστοτέλους 33 : Οδός Αριστοτέλους 33 (τηλ. 210 9237222). 
 

Γ) Για τη Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης: 
 
1) Το 1ο  Δημοτικό Σχολείο : Οδός Σκρά 35 & Δημοσθένους.  
2) Τα 3ο  Δημοτικό Σχολείο, 27ο  Δημοτικό Σχολείο & 19ο  Νηπιαγωγείο : Οδός 

Μεταμορφώσεως 25. 
3) Τα 4ο  Δημοτικό Σχολείο, 22ο  Νηπιαγωγείο & 26ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Δημοσθένους 

157 & Μπουρνόζου.  
4) Τα 5ο  Δημοτικό Σχολείο, 15ο  Νηπιαγωγείο, 16ο  Νηπιαγωγείο & 17ο  Νηπιαγωγείο : 

Οδός Σαπφούς 1 & Καλυψούς  119. 
5) Τα  6ο  Δημοτικό Σχολείο, 11ο  Δημοτικό Σχολείο & 14ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Ηρακλέους 

19 & Ατθίδων. 
6) Το 14ο  Δημοτικό Σχολείο : Οδός Ιατρίδου 141 & Παναγή Τσαλδάρη.  
7) Το 15ο  Δημοτικό Σχολείο : Οδός Σπάρτης 27 & Σωκράτους 146-148. 
8) Το 23ο  Δημοτικό Σχολείο : Οδός Δημοσθένους 211-217. 
9) Τα 26ο  Δημοτικό Σχολείο & 28ο Νηπιαγωγείο : Οδός Κρέμου 186 & Αγ. Ελεούσης 30.  
10) Το 2ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Αχιλλέως & Μεταμορφώσεως 54.  
11) Το 5ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Φειδίου 9.  
12) Το 6ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Σπετσών 6-8. 
13) Το 8ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Ναυσικάς 6. 
14) Το 21ο  Νηπιαγωγείο : Οδός Φειδίου 9. 

 
Δ) Για τη Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης: 
 
1) Τα 2ο  Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο  : Οδός Μεγαλουπόλεως 21 & Κρέμου.  
2) Το 3ο Λύκειο  : Οδός Μεγίστης & Δοϊράνης 176. 
3) Το 13ο  Γυμνάσιο  : Οδός Σωκράτους 167-169.   
4) Το 5ο  Γυμνάσιο  : Οδός Αραπάκη 50.  
5) Το 14ο  Γυμνάσιο  : Οδός Σωκράτους 210 & Αχιλλέως. 
6) Το 6ο  Λύκειο  : Οδός Σωκράτους 222 & Λυσικράτους. 

 
4.3. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές ή τεχνικές 

προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του 
παραλαμβανομένου καυσίμου. 

 
4.4. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο και αιτία να παραδώσει τα είδη της 

προμήθειας όπως ορίζει η σύμβαση, είναι υποχρεωμένος για την καθυστέρηση αυτή και 
ανεξάρτητα αν είναι ο αίτιος να καταβάλλει στο Δήμο λόγω ποινικής ρήτρας το ποσό των 
110,00 Ευρώ για κάθε μέρα μη δυνατότητας παροχής καυσίμων. Εάν η αδυναμία 
παράδοσης καυσίμων περάσει τις 30 ημέρες  ο Δήμος δικαιούται να καταγγείλει την  
σύμβαση της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή όλο το ποσό της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης θα λαμβάνεται από το Δήμο λόγω ποινικής ρήτρας. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο :  
Τιμή – Κρατήσεις 
 
5.1       Οι τιμές προσφοράς θα αναφέρονται σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 
 

5.2      Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις κ.τ.λ. που ισχύουν 
κατά την ημέρα του διαγωνισμού, πλην ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                        
                    

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ημερήσια προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης, Αμόλυβδης 
Βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου 
Καλλιθέας, του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, της Α΄θμιας Σχολικής 
Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας και της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας για το έτος 
2015-2016. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι υψηλών προδιαγραφών, και θα είναι κατάλληλο για 
κινητήρες φορτηγών αυτοκινήτων, όπως επίσης θα είναι δυνατή η εφαρμογή του σε κινητήρες 
TURBO, injection, πολυβάλβιδων ή όχι. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι υψηλών προδιαγραφών, και θα είναι κατάλληλη για κινητήρες 
επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών φορτηγών και δίκυκλων- τρίκυκλων οχημάτων . 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υψηλών προδιαγραφών, και θα είναι κατάλληλο για να 
χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με 
αποστάγματα πετρελαίου. 

Γενικώς τα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις και η ποιότητά 
τους θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις 
προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του 
Κράτους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου 
οποτεδήποτε του ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Τα συγκεκριμένα είδη της προμήθειας αναφέρονται στους κωδικούς του Κωδικολογίου  
CPV 2008 με τα πιο κάτω στοιχεία  
α)  Πετρέλαιο Κίνησης       09134100-8 
β)  Αμόλυβδη Βενζίνη       09132100-4 
γ)  Πετρέλαιο Θέρμανσης  09135100-5 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Επισυνάπτεται Παράρτημα Α με πίνακες του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του 
Γενικού Χημείου του Κράτους. που αφορούν τις προδιαγραφές του πετρελαίου ντίζελ και της 
αμόλυβδης βενζίνης και Παράρτημα Β με Συνοπτικό πίνακα όλων των ποσοτήτων (ενδεικτικού  
προϋπολογισμού).   
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Πίνακες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
1. Πετρέλαιο Ντίζελ 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, 
διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα 
από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα 
πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται 
όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι 
αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω 
απόφαση. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών 
ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω 
πίνακες : 
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Πίνακας1.1 

  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 
12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% 
υπολείμματος απόσταξης) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 
Νερό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 

12937: 1996 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 
Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 
Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 
Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος 
φθοράς σφαιριδίου  

μm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) στους 60 oC     

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 
Απόσταξη:      
Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 

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

1998 
Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 

1988 (γ) 
 
 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1.1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο 
στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο 
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να 
γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. 
Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. 
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m 
μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 
90% (v/v). 
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). 
 
Πίνακας 1.2 

  Όρια  Μέθοδος 
Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C 

(β) 
ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) (α) 

oC +5 -5 EN 116 

  
(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης 
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν 
πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου. 
(β) Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 1.3 

Πρότυπο Τίτλος 
EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 
EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 
PrEN ISO 3405:1998 
(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

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

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

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 
EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 
EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 

oscillating - U- tube method. 
EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels 
EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle 

distillates 
PrEN ISO12937: 1996 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher 

titration method 
EN ISO13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – 

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

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

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 
ή EN ISO 3171. 
2. Αμόλυβδη Βενζίνη 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη 
θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την 
εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα 
ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο 
ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η 
χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στους κινητήρες.  
Πίνακας 2.1 

  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675 
    EN ISO 12185/1996 
Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 
(3h στους 50o C) 

 Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 
Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 
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Πίνακας 2.2 

Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 
   Κλάση Α 

(α) 
Κλάση C 
(α) 

Κλάση C1 
(α) 

ελέγχου 

Τάση ατμών  Ελάχ
. 

45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 

 kg/m3  Μεγ. 60,0 80,0 80,0 Pr EN 13016-
1:1997 (DVPE) (γ) 

% απόσταγμα στους 70 oC 
Ε70 

% (v/v) Ελάχ
. 

20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 
3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 
% απόσταγμα στους 100 oC 
Ε100 

% (v/v) Ελάχ
. 

46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 
% απόσταγμα στους 150 oC 
Ε150 

% (v/v) Ελάχ
. 

75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  

Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 
3405:1998 

Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO 
3405:1998 

Δείκτης απόσταξης (VLI)        
(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  

 
(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :  Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με 

απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, 
δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 
(β) όπου: VP = Τάση ατμών 
Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η 
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για 
την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να 
παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα. 
(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το 
VLI. 
(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 
περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 

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

 
 

Πίνακας 2.3 

Πρότυπο Τίτλος 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 
PrEN ISO 3405:1998 
(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 
density or relative density - Hydrometer method. 
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EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

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

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 
EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating 

- U- tube method. 
PrEN 13016-1: 1997 
(DVPE) 

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 
saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 
 
 Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 
ή EN ISO 3171. 
 
3. Πετρέλαιο θέρμανσης  
 

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

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

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα 
σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :  
 
Πίνακας 3.1  

 
Παράμετρος 

 
Μονάδες 

Όρια Μέθοδοι 
ελέγχου Ελαχ. Μεγ. 

Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% 
υπολείμματος απόσταξης 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 
Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 
Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)  Κλάση 3 EN ISO 2160 
Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596 

EN ISO 8754 
EN 24260 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 

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

(α) Διάρκεια : 3 ώρες  
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Πίνακας 3.2  

 
Παράμετρος 

 
Μονάδα 

Όρια Μέθοδος 
ελέγχου Κατηγορία 

Α 
Κατηγορία Β 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) 

oC - -5 EN 116 

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 
ASTM D 5950 
ISO 3016 

 
Όπου :  
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.  
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.  
    Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες  
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :  
 
Πίνακας 3.3  

Πρότυπο Τίτλος 
EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 

point. 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination 

of 
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. PrEN ISO 3405:1998 (ISO / 

DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

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

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 
EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 
EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 

oscillating - U- tube method. 
EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - 

Pensky - Martens closed cup method. 
EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy 

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

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content 
- 
Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). ASTM D 97, ASTM D 5950 

και ISO 3016 
Determination of pour point of petroleum products. 

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

 
 

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 
ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, 
όπως  προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ) 
 

α/α Περιγραφή Φορέας  Κωδικός 
CPV 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Λίτρα 

1. Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης  

Δήμος 
Καλλιθέας 

09134100-8 λίτρα 605.120 

2 Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης 

Οργανισμός 
Παιδικής 

Αγωγής & 
Άθλησης 

09134100-8 λίτρα 40.880 

3. Αμόλυβδη βενζίνη  Δήμος 
Καλλιθέας 

09132100-4 λίτρα 7.120 

4. Πετρέλαιο θέρμανσης  Δήμος 
Καλλιθέας 

09135100-5 λίτρα 42.234 

5. Πετρέλαιο θέρμανσης  Οργανισμός 
Παιδικής 

Αγωγής & 
Άθλησης 

09135100-5 λίτρα 8.447 

6. Πετρέλαιο θέρμανσης  Α΄θμιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

09135100-5 λίτρα 61.767 

7 Πετρέλαιο θέρμανσης  Β΄θμιας 
Σχολικής 

Επιτροπής 

09135100-5 λίτρα 41.178 

 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                                                       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
                 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

              ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΜΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

€/ Λίτρο  

 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Πετρέλαιο κίνησης 645.958 0,9943 642.276,67 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 7.120 1,256 8.942,72 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 153.627 0,770 118.292,80 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 769.512.19 

ΦΠΑ 23% 176.987.81 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:       946.500,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ -                                          

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
                                                                              

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

 

 

 
 

Είδος 
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες  μονάδες ή 

και δεκαδικά (%) 
Ολογράφως  Αριθμητικά 

 
 Πετρέλαιο Κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και  
 Πετρέλαιο Θέρμανσης 

 
 

……………………………………
…………………………………… 

 

 

 

 

 

 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων) 

 
 

 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ    

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
     ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 
 
       ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 
       ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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