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ΔΗΜΟΣ : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛ. :  7/16 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για ένα έτος ή άλλως 

μέχρις εξαντλήσεως του ποσού, που θα χρησιμοποιηθούν  για την κάλυψη των αναγκών της 

κίνησης των οχημάτων – μηχανημάτων, την θέρμανση των Δημοτικών  Κτηρίων των 

υπηρεσιών,  και των Σχολικών κτιρίων  της Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. 

 

Άρθρο 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα υπό προμήθεια θα είναι α) λιπαντικά και β) καύσιμα. 

Α) Λιπαντικά 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει: 

Να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των οχημάτων του Δήμου σε 

κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές , οικονομία στα 

καύσιμα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα του Δήμου  

συντάχθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  τις  οποίες  θα  πρέπει να ικανοποιούν  τα  προς  

προμήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο 

λιπαντικό. 

Να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις,  των   Αποφάσεων  του  Α.Χ.Σ. 

ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995) Προδιαγραφές Βαλβολινών 

Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των 

λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης. 

Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988 /22.11.2013) Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας 

και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων. 

Να έχουν (για όσα προβλέπεται)  έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση 

των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του 

Γενικού Χημείου του Κράτους  
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Να  είναι   γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, 

ολικά  ή εν μέρει, από αναγέννηση  χρησιμοποιημένων λιπαντικών . 

Επειδή ο Δήμος στερείται αποθηκευτικών χώρων,   ο ανάδοχος,  καθ’ όλη την διάρκεια 

της συμβάσεως,  θα παραδίδει τμηματικά και  εντός 2 ημερών από την έγγραφη ή 

προφορική ειδοποίηση του  από τον Δήμο,  τα λιπαντικά που θα ζητούνται  στις  

καθοριζόμενες από την μελέτη   συσκευασίες . 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

Η τήρηση σωρευτικά, όλων των ζητούμενων  προδιαγραφών στα προσφερόμενα 

λιπαντικά είναι υποχρεωτική και θα βεβαιώνεται με την υποβολή: 

 Των αντίστοιχων πιστοποιητικών  ή  σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή 

μηχανών ή Τεχνικών Φυλλαδίων  παρασκευαστή λιπαντικών, σε απλά (μη θεωρημένα 

ευκρινή φωτοαντίγραφα)  που θα αποδεικνύουν ότι οι προδιαγραφές των 

προσφερόμενων λιπαντικών είναι   ισοδύναμες ή/και ανώτερες με  τις ζητούμενες, 

συνοδευόμενα από υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι τα 

υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων 

του εργοστασίου παραγωγής. 

 Του αριθμού έγκρισης του ΓΧΚ, κατά ΑΡΙ και ACEA όπου αυτό απαιτείται από την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

 Ειδικότερα για το συνθετικό  λιπαντικό 10W-40 κινητήρων ντίζελ να υποβληθεί σε 

απλό φωτοαντίγραφο, χωρίς μετάφραση η ζητούμενη  έγκριση  κατασκευαστή (ΜΒ 228.5) 

 
 

1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 

α. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4,Α3/Β3, API SL/CF 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt και 4lt    

 

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   SAE 20W-50 

α. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4, E3/E5, API CH - 4 SL 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt  και  25lt    

 

3. ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-80 

α. Προδιαγραφές: API GL-5 και GL4 
β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt ή 20lt    

 

4. ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90  

α. Προδιαγραφές: API GL-5 και GL4 
β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt και 20lt    

 

5. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ SAE 10 KAI 30 ΑΠΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
α. Προδιαγραφές: SA/CA . Κατάλληλο για λίπανση αλυσίδων κ.λ.π 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt  

 

6. ΥΓΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO -46-68 

α. Προδιαγραφές: DIN 51524, Part 2 HLP 



β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt 

 

7. Πρόσθετο ADBLUE  

α. Προδιαγραφές:   ΙSO 22241 DIN 70070 
β. Συσκευασία:   10 lt  (Δοχεία με ρουξούνι) 
 

 

8. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI-3 

α. Προδιαγραφές: DIN 51825 KP3 N – 30 ISO 6743/9  L-XCDEB  
από -30ο C έως + 130ο C 

β. Συσκευασία: 4-5 Kg 
 

9. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: BS6580 AFNOR R 15-601 Σε αραίωση 50 %  να παρέχει 
προστασία ίση ή μεγαλύτερη των  -30ο  C έως +125ο  C 

β. Συσκευασία:  1 lt και 4 lt 

 

10. ΠΑΡΑΦΛΟΥ   

α. Προδιαγραφές: BS6580 AFNOR R 15-601. Να παρέχει προστασία ίση ή 
μεγαλύτερη των  -25ο  C έως +125ο  C 

β. Συσκευασία:  1 lt και 4 lt 
 

Β)  ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

 

     Οι προδιαγραφές των Υγρών Καυσίμων που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων 

καθώς και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου   και των Νομικών του Προσώπων θα είναι 

σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή  όπως  ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους   

      Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα 

κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.). και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και 

των κανονισμών που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα  ήτοι :   

Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01, Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ): Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο θέρμανσης: Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03  

Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να πληρούν και τις κάτωθι προδιαγραφές  

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 

467/2002 (ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β),  β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 

(1273/2003 τεύχος Β και γ) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.  

  

      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) 

 Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 

514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 



τεύχος Β, γ) της απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/2012) 

 θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά 

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

  

      ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ   

 Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 

872/2007 τεύχος Β , β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και γ) της 

Απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010(ΦΕΚ 501Β/2012) 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή 

πετρέλαιο.  

  

      Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα 

καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(Lt) 

1 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΛΙΤΡΑ  9.400 9.400 

2 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 0 25.000 25.000 

3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΙΤΡΑ 13.000 10.000 23.000 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΕΛΑΤΕΙΑ   28/11/2016 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

 
 

ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΕΛΑΤΕΙΑ 28/11 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΕΛΑΤΕΙΑ   08/06/2011 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

 
 

ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 
ΕΛΑΤΕΙΑ 08/06 /2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 

 

 

 

 

       

 
 

ΔΗΜΟΣ :  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 



     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Ευστ. Καρούμπης 

Τηλ.: 22343 50209    

Ταχ. Δ/νση: Ελάτεια                                                                  

Τ.Κ. 35004 

e-mail: 

e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr 

  

               ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € 
  ΑΡ. ΜΕΛ. :  7 /16 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
LT 

ΠΟΣΟ 

1 Σύνολο Καυσίμων 57.400 50.057,26 

  ΦΠΑ 24% 12.013,74 

  ΣΥΝΟΛΟ 62.071,00 

    

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
LT 

ΠΟΣΟ 

1 Σύνολο Λιπαντικών 2003 9.942,60 

  ΦΠΑ 24% 2.386,22 

  ΣΥΝΟΛΟ 12.328,82 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΕΛΑΤΕΙΑ  28/11/2016 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
 

ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΕΛΑΤΕΙΑ 28/11 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

       
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Ευστ. Καρούμπης 

Τηλ.: 22343 50209    

Ταχ. Δ/νση: Ελάτεια                                                                  

Τ.Κ. 35004 

e-mail: 

e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr 

  

               ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € 
  ΑΡ. ΜΕΛ. :  7/16 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της προμήθειας) 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για ένα έτος ή άλλως 

μέχρις εξαντλήσεως του ποσού, που θα χρησιμοποιηθούν  για την κάλυψη των αναγκών της 

κίνησης των οχημάτων – μηχανημάτων, την θέρμανση των Δημοτικών  Κτηρίων των 

υπηρεσιών και των Σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. 

    Τόπος παράδοσης: Δ. Κ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74.400,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α.)  

για διάστημα ενός έτους. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού 

του Δήμου και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, αντιστοίχως τα Νομικά πρόσωπα θα 

καλύψουν τη δαπάνη από τα έσοδα τους. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 
για τη Δ Ε ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 
  Σε κάθε περίπτωση λόγω της μη δυνατότητας του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες 
καυσίμων, η τμηματική παράδοση των καυσίμων θα γίνεται  από αντλία-πρατήριο η οποία 
θα βρίσκεται σε απόσταση το πολύ επτά (7) χιλιομέτρων από την έδρα της Δ. Ε. Αμφίκλειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
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- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, 

Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει της 

με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων »της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), των σε εκτέλεση των 

ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

-Την υπ’ αριθμ.  5/ 19-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής 

επιτροπής των σχολικών μονάδων της Α’/θμιας εκπαίδευσης  ΑΔΑ: Ω8ΕΚΟΞ8Γ-Η1Χ 

-Την υπ’  Αρ. Απόφ. 19 / 24-11-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής 

επιτροπής των σχολικών μονάδων της Β’/θμιας εκπαίδευσης: ΑΔΑ: 7ΙΥ5ΟΞΦ-858 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 



περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που 

εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 Αρμόδια για επίλυση οιανδήποτε διαφορών που τυχόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση 

της παρούσας προμήθειας, είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία) 

         Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 

1)  Η συγγραφή υποχρεώσεων 

2)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3)  Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου (υπόδειγμα).  

4)  Οι τεχνικές προδιαγραφές 

5)  Η Διακήρυξη .  

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής όπως αυτή προκύπτει : 
α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για 
το σύνολο των ειδών σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης 
μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών. Η μέση μηνιαία λιανική 
τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών έκαστου μήνα. 
β)Για τα λιπαντικά   η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται 
στην τεχνική έκθεση μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για 
το σύνολο των ειδών σε ακέραιες μονάδες σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 
209 παρ.1 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 86 του Ν. 4412/16  
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με Συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που 
καθορίζει η οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 
4412/2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής) 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω:  

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία :  

1.Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος 



ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες)  

2.∆ηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3. ∆ηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί 

µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του 

άρθ. 73 του Ν.4412/2016, ήτοι:  

• Συμμετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος.  

• δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 

µελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα  

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

2803/2000.  

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 

του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή 

ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής.  

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη 

της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008.  

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 



της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυµάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία 

µε το ν.4198/2013.  

 Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε 

κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (β) της   παρ. 4 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε 

καµία από τις λοιπές αναφερόµενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του 

Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλεισθεί από µια 

δηµόσια σύµβαση.  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 

και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 

κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας 

ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό 

επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 

Επιµελητήριο ( δεν  αφορά  συνεταιρισµούς).  

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο 



των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά 

τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε 

αποκλεισµό από διαγωνισµούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

αρµόδιου για θέµατα καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 

επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη 

της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισµός 

λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).  

• ∆ηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα.  

∆. 1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων:  

Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το 

άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  

έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

οποιαδήποτε δηµόσια αρχή   

∆. 2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών  προσώπων:  

Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο 

διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του 

στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από 

το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  Στην 

περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία 

θα αναφέρει:  

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε 

τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά,  

iii. το µέρος της προµήθειας (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της 



ένωσης στην εκτέλεση της προµήθειας,  

iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου 

εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της 

ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,  

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν 

προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής,  

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα  

Αρχή, κοινοπραξία, viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την προµήθεια που 

προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ 

άλλων την προµήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η σύµβαση θα 

υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική 

αρχή,  

ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 

υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης.  

Ε. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως:  

1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή 

Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

Αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο 

από το αντίστοιχο ΦΕΚ µε τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό 

τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 2603-2014).   

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή 

ΕΕ):  

α) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα :  

α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε 

αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το 



δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη 

σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 

µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη 

όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 

του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

4. Για φυσικά πρόσωπα:  

5. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  καθώς  

και τις µεταβολές του.  

6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

► ∆ιευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  µπορεί να φέρουν  ηµεροµηνία εντός 

του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και  απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν : α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 

µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  



Σηµείωση 1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί µη έκδοσης τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.   

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:   

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,   

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

ΑΡΘΡΟ 6ο (Ανακοίνωση αποτελέσματος-Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, ο αρµόδιος 

υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών  τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα 

(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, 

τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από 

τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  Συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 



διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  

  

β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούµενα 

κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις.  

 



δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα 

οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  

(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 

Ένωση.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 

104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν  κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία 

µαταιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 



πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύµβασης.   

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

Ο αρµόδιος υπάλληλος  του τµήµατος προµηθειών κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.   

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: (Κρίση Αποτελεσμάτων ∆ιαγωνισμού)  

1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :  

α. Κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη, η µεγαλύτερη, η µικρότερη ποσότητα από τις 

αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και 106 του  

Ν.4412/16.  

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της 

σύµβασης. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή  που προσφέρει τη συνολική την  

α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το 

σύνολο των ειδών σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής 

τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή 

προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών έκαστου μήνα. 



β) Για τα λιπαντικά   η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται 

στην τεχνική έκθεση μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το 

σύνολο των ειδών σε ακέραιες μονάδες 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο (Σύναψη συμφωνητικού) 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση.  

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην  

διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της 

προσφοράς του προµηθευτή.  

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

Οι 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε 

το Ν.2513/1997 ( 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.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε 

περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και 



τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει :Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης  για δώδεκα μήνες  (12) µήνες (διάρκεια της 

σύμβασης).  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 

της προµήθειας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο (Χρόνος εγγύησης) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 

την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

Ο χρόνος εγγύησης πρέπει να είναι τρεις μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

εγγύησης.  

ΑΡΘΡΟ 11ο : (∆ιάρκεια ισχύος της σύμβασης)  

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κάθε φορά από την υπηρεσία και θα γίνεται τμηματικά, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα 

ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της, µε µεταφορικά έξοδα του προµηθευτή 



στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία, όπου θα ειδοποιηθεί η επιτροπή 

παραλαβής από τον αρµόδιο προϊστάµενο ή επιβλέποντα.   

ΑΡΘΡΟ 12ο (Χρόνος παράδοσης – Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου) 

Η παράδοση των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων  και θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 

αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά θα γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 1της παρούσας, ενώ 

η τμηματική τροφοδοσία με πετρέλαιο θέρμανσης όλων των Δημοτικών κτιρίων και των 

Κτηρίων των Νομικών Προσώπων θα γίνεται στην έδρα τους.  

ΑΡΘΡΟ 13ο (Παράταση Σύμβασης) 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που 

δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται 

στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των νομικών του 

προσώπων.   

ΑΡΘΡΟ 14ο (Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις- Έξοδα δημοσίευσης) 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η πληρωµή της 

αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα από  την 

προσκόµιση του τιµολογίου, µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε από την Υπηρεσία και 

εκτελεί την προµήθεια. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:  

α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.  

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.  

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.  

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 

της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 

0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση 

τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ηµόσιο και αποδίδεται από τον Προµηθευτή.  



 

ΑΡΘΡΟ 15ο (Παραλαβή υλικών - Πληρωμή) 

Η προσωρινή παραλαβή των καυσίμων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου η οποία θα συγκροτηθεί για τη συγκεκριμένη προμήθεια ( το νόμο της κλήρωσης 

των επιτροπών).  Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των 

καυσίμων) η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των 

παραλαμβανομένων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις 

της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει 

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.  Για την κάλυψη των 

σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός 

χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή των καυσίμων θα γίνει μετά την προσωρινή παραλαβή και στο τέλος 

κάθε ημερολογιακού μήνα. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες 

για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα 

του αναδόχου καθώς και το όφελός του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: (Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου-κυρώσεις)  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 ( ήτοι εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση ,µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση )  

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16,  

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύµβαση όταν:  



α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,( ήτοι του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου) ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης.  

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο 

των συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.  

5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: (Μονομερής Λύση της Σύμβασης)  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, Κατά τα 

λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο (Σταθερότητα τιμών) 

   Οι τιμές των καυσίμων θα κυμαίνονται ανά εβδομάδα ανάλογα με την επίσημη  μέση τιμή 

της τελευταίας εργάσιμης μέρας, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Φθιώτιδας.  

ΑΡΘΡΟ 19ο: (Λοιπές διατάξεις) 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν 

από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών 

κ.λπ.   



2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει 

σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση του ∆ήµου.   

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου.   

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.      

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΕΛΑΤΕΙΑ 28/11/2016 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
 

ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

       
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Ευστ. Καρούμπης 

Τηλ.: 22343 50209    

Ταχ. Δ/νση: Ελάτεια                                                                  

Τ.Κ. 35004 

e-mail: 

e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr 

  

 
 

ΔΗΜΟΣ :  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
               ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € 
                   ΑΡ. ΜΕΛ. :   7 /16 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.400,00 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) 
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ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
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Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων. Η μελέτη συντάχτηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

Σύμφωνα με την αρ. 3/26-3-2013 εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών στις 12-12-
2012(ΦΕΚΑ΄240), δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε 
με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4, προβλέπει: 
          « Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των 
σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 
Οι αναθέτουσες αρχές - δήμοι, περιφέρειες - οφείλουν εγκαίρως να ζητούν από τα 
νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της ανωτέρω ρύθμισης, τον 
προγραμματισμό των αναγκών τους για το διάστημα που θα αφορά η προς κατάρτιση 
σύμβαση, λαμβάνοντας  υπόψη και τις ποσότητες που πιθανόν θα αποτελέσουν 
αντικείμενο άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης 
του διατάκτη του Π.Δ./τος 113/2010, που θα αντιστοιχεί στη δαπάνη για τις 
προβλεπόμενες ανάγκες του κάθε νομικού προσώπου.  
          Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την προμήθεια τμηματοποιώντας αυτή 
κατ΄είδος και χωρικά κατά την κρίση τους, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος, και 
δίνοντας δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από 
τα τμήματα αυτά επιθυμούν. Οι επιτροπές διαγωνισμών και αξιολόγησης μπορούν να 
συγκροτούνται και με συμμετοχή υπαλλήλων και των νομικών προσώπων, κατά τις 
κείμενες διατάξεις. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 
έκαστο  νομικό πρόσωπο υπογράφει συμφωνητικό με τον/τους ανάδοχο/ους, για τα 
είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι΄ αυτό. Η εκτέλεση της σύμβασης κατά το 
μέρος που αφορά το νομικό πρόσωπό γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 για τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα και του Π.Δ/τος 118/2007 
για τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και τα λοιπά ΝΠΔΔ. Οι επιτροπές 
παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις.   
         Η διαδικασία  για κάθε προμήθεια ( αποφάσεις και ενέργειες υπηρεσιών, αλλά 
και οργάνων κάθε φορέα), είναι η ακόλουθη: 
-  ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, 
αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος, 
-  συντάσσεται μια ενιαία μελέτη, τμηματοποιημένη είτε χωρικά, είτε  κατ΄είδος κλπ, 
κατά  την κρίση τους, 
-  εκδίδεται η πρόταση ανάληψη υποχρέωσης (ΠΑΥ) από το δήμο και από κάθε 
νομικό του πρόσωπο, 
-  το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για την 
έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη 
σχετική απόφαση στο δήμο, 
-  το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, έχοντας υπόψη την ενιαία μελέτη, τις αποφάσεις 
των διοικητικών συμβουλίων των νομικών του προσώπων και τις σχετικές ΠΑΥ, 
λαμβάνει απόφαση για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας, που 
αφορά τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα, 



-  το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, ψηφίζει την πίστωση που 
αντιστοιχεί στο τμήμα της προμήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική 
απόφαση στο δήμο, 
-  η οικονομική επιτροπή του δήμου, έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των 
νομικών προσώπων για τις δικές τους ψηφισμένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της 
πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη 
μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης. 
     Διευκρινίζουμε, πως αν τα νομικά πρόσωπα του δήμου έχουν υπόψη τους τη 
μελέτη, η απόφαση έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και η ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης, μπορούν να περιλαμβάνονται σε μία απόφαση, προς εξοικονόμηση 
χρόνου. 
     Επίσης κατά το μεταβατικό στάδιο, που διανύουμε, αν ο δήμος ή κάποιο από τα 
νομικά του πρόσωπα ή ιδρύματα,  έχει ενεργή σύμβαση έως κάποια χρονική στιγμή 
εντός του έτους, θα πρέπει ο διαγωνισμός να γίνει για τους λοιπούς φορείς που 
έχουν τρέχουσες ανάγκες, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε την επόμενη φορά να 
συμβαδίζουν όλοι οι φορείς χρονικά.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες  

των Ν.Π.Δ.Δ. , καθώς και των υπηρεσιών του δήμου για  ένα έτος ή μέχρι 

εξαντλήσεως των ποσών της μελέτης. Οι ποσότητες και το είδος των καυσίμων που 

αναλογούν στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας  δόθηκαν εγγράφως στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 74.400,00 

Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του δήμου. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από 

πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά 

για τα λιπαντικά και τα καύσιμα. 

   Το  ζητούμενο πετρέλαιο  κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης  Αμόλυβδης  πρέπει να  
καλύπτεται  από  τις  προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στα  ΦΕΚ:  300 τεύχος  
Β /12-4-2001  και  426  τεύχος  Β/31-3-2000.   

Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ EL 644270202 

CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ 09134100-8 

CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 09135100-5 

CPV ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 09132100-4 

CPV ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

09211000-1 

 

ΕΛΑΤΕΙΑ 28/11/ 2016 

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

        ΓΕΩΠΟΝΟΣ 


