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   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2016 

 

 
 
 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός  
Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 

 
 
 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 378.090,93 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Ταχ. ∆ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

  

Τηλέφωνο : 28433 40518 

Fax : 28430 29243 

e-Mail : info@sitia.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
∆ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ  
 
                                             

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

 
Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών ∆ήµου Σητείας και των 
Νοµικών του Προσώπων έτους 2016 
 
  6198/17-11-2015 
 
 
 

                                           
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υγρών καυσίµων  και λιπαντικών ∆ήµου Σητείας και των 
Νοµικών του Προσώπων έτους 2016 »  
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
• Την  υπ’ αριθµ. 11389/3/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 185/Β/23-3-93) 

• Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις 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. 

• Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων » 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων 
• Του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
•    Του Ν.2362/95 (δηµόσιο λογιστικό – προµήθεια υπηρεσιών) 
• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
• Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας 

και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα 
την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

• Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµωνκαι πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 
και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ’ παραγράφου του. 

• Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων». 
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• Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο -βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

• Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) 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 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

•    Του Ν.2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 665/89 ΕΟΚ» 

•    Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που 
κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) 

• Του Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & 
άλλες διατάξεις » 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

• Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.». 
•    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης της 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 

•    Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/15 ( ΦΕΚ 29/19.03.15 Α΄) 
«Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης , την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις » περί κατάργησης των παραγράφων 1-11 του Αρ.2 του Ν. 2286/95. 

• Την αριθµ. 32/23-10-2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σητείας 
• Την υπ. αρ. 301/30-10-2015 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Σητείας  για έγκριση της 

προµήθειας ,της διενέργειας  ∆ιαγωνισµού και τρόπου εκτέλεσης, 
• Την  291/16-11-2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας  για τον 

καθορισµό των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του Προσώπων  έτους 
2016» 

• Την υπ. αρ. 101/2015 απόφαση του ∆οικ. .Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου  
∆.Ε.Υ.Α.  Σητείας  

• Την υπ. αρ. 97/2015 απόφαση του ∆οικ. .Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου  
∆.Ο.Κ.Α.Σ. Σητείας  

• Την υπ. αρ. 32/2015 απόφαση του ∆οικ. .Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας του 
∆ήµου Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε.   

• Την υπ. αρ. 18/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄Βθµιας εκπαίδευσης του 
∆ήµου Σητείας  

• Την υπ. αρ. 22/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β΄Βθµιας εκπαίδευσης του 
∆ήµου Σητείας  

 
Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό σε Ευρώ, για την ανάδειξη 
προµηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 » µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη προσφορά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού τριακοσίων εβδοµήντα οκτώ 
χιλιάδων, ενενήντα  ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (378.090,93 €)  µαζί µε το ΦΠΑ 23%, 
µε τους παρακάτω όρους:  
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Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.1 Γενικές πληροφορίες 

Α.1.1  Αντικείµενο του διαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών των υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του Προσώπων  

Α.1.2  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Σητείας 
∆ιεύθυνση έδρας του ∆ήµου: 
∆ιεύθυνση: ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  
http://www.sitia.gr/ 
Τηλέφωνο: 28433 40518 
Fax : 2843029243, 24584 
E-mail: info@sitia.gr & xiradaki@sitia.gr  
Πληροφορίες: 28433 40518,Ξηραδάκη Ειρήνη 
 

Α.1.3 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 
Α) ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, µε Α.Φ.Μ.998792831, ∆.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου, έδρα: 
Βαρθολοµαίου 9 , 72300 Σητεία  
β) ΝΠΙ∆  ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.Σ.) µε ΑΦΜ 
090235682 , ∆.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου έδρα: Εµµ. Σταυρακάκη 38Α, 72300 Σητεία  
γ) ΝΠ∆∆  ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης (∆.Ο.Κ.Α.Σ.) 
998793028, ∆.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου έδρα: Α.Παπανδρέου 6 , 72300 Σητεία  
δ) Την Μονοµετοχική Ανώνυµη ∆ηµοτική Εταιρεία ( Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε.) 998792474, 
∆.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου  έδρα: Παλαίκαστρο 
ε) την Α’ /θµια Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Σητείας 998792984, ∆.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου έδρα: 
Βαρθολοµαίου 9 , 72300 Σητεία  
στ) την Β΄/θµια  Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Σητείας 998792996, ∆.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου έδρα: 
Βαρθολοµαίου 9 , 72300 Σητεία  
 

Α.1.4 Προϋπολογισµός 
Το συνολικό κόστος της προµήθειας σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της, 
προϋπολογίζεται στο ποσό των (378.090,93 €)   µε ΦΠΑ 23% και θα αντιµετωπιστεί από 
πιστώσεις που θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς των φορέων έτους 2016 και ειδικά για 
τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους. 
Οι αριθµοί αναφοράς της ονοµατολογίας ( C.P.V.) η ποσότητα και η αξία των ζητούµενων 
προϊόντων ανά αριθµό ( C.P.V.) έχουν συνολικά ως εξής :  

C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
23% 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

09134200-9 

ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΝΤΙΖΕΛ 195.800 225.170,00 51.789,10 276.959,10 

09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24.820 34.748,00 7.992,04 42.740,04 

09135100-5 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 40.050 36.045,00 8.290,35 44.335,35 

09211000-1 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 3.916 10.208,00 2.347,84 12.555,84 

09211000-1 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 134 1.220,00 280,60 1.500,60 

ΣΥΝΟΛΟ     307.391,00 70.699,93 378.090,93 
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Αναλυτικά ανά φορέα :  
 
1. ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Προϋπολογισµός : 228.925,00 
Φ.Π.Α. 23% : 52.652,75 
∆απάνη : 281.577,75 
Πίστωση : 282.000,00  ευρώ 
Κ.Α. : 10/6641.001,10/6641.002,10/6643, 20/6641.001, 20/6641.002, 
25/6641.001,25/6641.002, 30/6641.001,30/6641.002,70/6641.001 
 
2. ∆.Ε.Υ.Α.Σ.  
Προϋπολογισµός : 42.600,00 
Φ.Π.Α. 23% : 9.798,00 
∆απάνη : 52.398,00 
Πίστωση : 52.398,00 ευρώ            
Κ.Α. : 64.00 
 
3. ∆.Ο.Κ.Α.Σ. 
Προϋπολογισµός : 2.700,00 
Φ.Π.Α. 23% : 621,00 
∆απάνη : 3.321,00 
Πίστωση : 3.321,00 ευρώ          
Κ.Α. : 15-6643.200 
 
4. Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε. 
Προϋπολογισµός : 3.736,00 
Φ.Π.Α. 23% : 859,28 
∆απάνη : 4.595,28 
Πίστωση :  4.595,28 ευρώ        
Κ.Α. : 64.00.00, 54.00.99 
 
5. Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
Προϋπολογισµός : 13.500,00 
Φ.Π.Α. 23% : 3.105,00 
∆απάνη : 16.605,00 
Πίστωση : λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους.         
 
6. Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
Προϋπολογισµός : 15.930,00 
Φ.Π.Α. 23% : 3.663,90 
∆απάνη : 19.593,90 
Πίστωση : λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους.        
 
Τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται και προδιαγράφονται στις συνηµµένες στην παρούσα 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 
κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για την προµήθεια  καυσίµων, το µεγαλύτερο ποσοστό  
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης  
έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων  
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του ∆ήµου Σητείας,  και  
για την προµήθεια των λιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαµηλότερη  
τιµή στο σύνολο των ειδών της προµήθειας της κάθε οµάδας. 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 
των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα. Επίσης 
µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίµων ή το σύνολο των 
ειδών των λιπαντικών χωριστά, για όλους τους φορείς, ή µόνο για το σύνολο των καυσίµων ή 
µόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα  
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Α.2 Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο 1ο  
∆ηµοσίευση της Προκήρυξης  
Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλθεί  για δηµοσίευση µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα 
µε το παράρτηµα VIII σηµείο 3 του Π∆ 60/2007 
Α) στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
Β) Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ)  
Γ) Στον ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ,  
ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΗ & ΝΕΑ  
ΕΠΑΡΧΙΑ  

 
Άρθρο 2ο  
Συµβατικά Στοιχεία  
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :  

• Η διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
• Η 32/2015 µελέτη 
• Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
• Η προσφορά του µειοδότη 

 
 Άρθρο 3ο  
Χρόνος και Τόπος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού-Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία ,αντί των 
52 σε τουλάχιστον σαράντα πέντε ηµερών (45), από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, καθώς θα  αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 32 παρ. 5 του Π.∆. 60/07,συνεπώς ο χρόνος δηµοσίευσης µειώνεται κατά 7 ηµέρες,  
και ύστερα από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

24/11/2015 04/01/2016 και 
ώρα 00:01πµ 

11/01/2016 και 
ώρα 17:00µµ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην ελληνική γλώσσα µε 
ηλεκτρονικό φάκελο , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/13 , και της ΥΑ Π1/2390/2013. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 
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Η Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών η οποία είναι και επιτροπή  αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του , ορίζεται µε απόφαση της Ο.Ε.  
 
Άρθρο 4ο  
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
Για την 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.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής : 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• 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 ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

• Οι οικονοµικοί φορείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. 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 του Συστήµατος. 
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 
 
 Άρθρο 5ο  
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων  
Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού 
αυτές µπορούν να υποβληθούν από τους οικονοµικούς φορείς-ενδιαφερόµενους  µέχρι την 
23/12/2015 και ώρα 17.00 µ.µ. και αυτές (πληροφορίες -διευκρινίσεις) θα παρέχονται από 
µέρους της αναθέτουσας αρχής µέχρι την 04/01/2016 και ώρα 15.00µµ. 
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 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 
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υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους της υπηρεσίας , σχετικές µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 Άρθρο 6ο  
∆ικαίωµα Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

• Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
• Συνεταιρισµοί 
• Κοινοπραξίες προµηθευτών  
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες.  

 
Άρθρο 7ο  
Αποκλεισµός Συµµετοχής (Άρθρο 43, Π∆ 60/07) 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου. 
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε 

απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 
αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας 
στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα  

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε 
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα 
ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας 
στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα  γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

 
 
Άρθρο 8ο  
8.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
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 άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 
11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού 
συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω.  
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί  λόγο 
αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
Α) ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Α.1   Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ( µε τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 10ο της παρούσας ) που είναι το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς το  ΦΠΑ 
Α.2  Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος , υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 
όπου αναφέρονται  µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.  
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Α.3  Πιστοποιητικό αρµόδια 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  
Α.4   Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 
κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού δηλαδή 
την 15/1/2016  ,προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην 
καταβολή εισφορών. 
Α.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
Α.6 Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού δηλαδή την 15/1/2016   
Α.7 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ' αυτό και το είδος των εργασιών τους, που θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από  
την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού δηλαδή την 
15/1/2016   
Α.8  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραµµένη ,  στην οποία θα δηλώνεται 
ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των  

Ο.Τ.Α. 
• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
 
Β) ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ  
Β.1  Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους 
 
Γ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά) 
Γ.1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες  
 
Γ.2 Ειδικότερα τα  ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές , 
στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα σύµβουλο για τις Α.Ε. , 
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης Α2 του παρόντος άρθρου 
 
Γ.3  Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και 
εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (Καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν 
ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει 
ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους και αναλυτικά :  
  

• Σε ότι αφορά στην συµµετοχή εταιριών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  απαιτούνται τα παρακάτω: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί 

όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού  
3. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως 
αντίκλητος. 

       4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του   
           καταστατικού . 
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• Σε ότι αφορά στην συµµετοχή εταιριών Ο.Ε, και Ε.Ε.  απαιτούνται τα παρακάτω: 

 
1.   Αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις του  
2.    Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των   
       τροποποιήσεων του καταστατικού. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
∆) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
∆.1   Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ( µε τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 10ο της παρούσας ) που είναι το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ 
∆.2  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 
∆.3  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι 
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις Α2, Α3  του παρόντος άρθρου. 
 
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
Ε.1  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
Ε.2 Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50% .Το πιστοποιητικό αυτό 
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
8.2  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους , υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
 
8.3  Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει 
να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας 
του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα.  
 
8.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για 
τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.    
 
8.5 Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει 
να  υπογράφονται 

• από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 
• όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
8.6 Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf  και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα ( άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν 
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επί ποινή αποκλεισµού να τα προσκοµίσουν στην  Υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Σητείας  ,σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  της προσφοράς τους (σε  σφραγισµένο (υπο) φάκελο µε εξωτερικές ενδείξεις 
Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού. 
Θα πρέπει να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά πλην των ΦΕΚ. και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όσα δικαιολογητικά  υπογράφονται από τον ίδιο το συµµετέχοντα πρέπει να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.  
 
8.7 Οι συµµετέχοντες στο  διαγωνισµό προσκοµίζουν στην  Υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
∆ήµου Σητείας  ,σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  της προσφοράς τους τα δικαιολογητικά συµµετοχής των προηγούµενων  
παραγράφων ,σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 2690/99 , όπως τροποποιήθηκε ,µε το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/14. 
Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες 
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζεται τα εξής :  
1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµόσιων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και του φορείς 
της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση 
δεν περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.α.) , για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων 
αντιγράφων. 
2.  Απλά Αντίγραφα  αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων 
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής , και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
αρθρο 36 παρ. 2β του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013)  
3.  Απλά Αντίγραφα  ιδιωτικών Εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β) του  κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να διενεργεί 
δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που 
αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014 , την κατευθυντήρια οδηγία 6 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-
6ΥΖ  του Υπουργείου ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
Άρθρο 9ο  
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών –Τιµές 
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µετά την 
παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας δεν 
υπάρχει 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

15PROC003341653 2015-11-20



12 
 
Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά µετά την υποβολή της.  
Υποβολή προσφορών µόνο σε έντυπη µορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους  
9.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*( υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
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. 
9.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf  όλα τα 
απαιτούµενα σύµφωνα µε τη διακήρυξη και την κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικά και 
συγκεκριµένα :  
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα  µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, 
(∆ικαιολογητικά συµµετοχής ) 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. ως ακολούθως :  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για τη χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς 
προµήθεια ειδών. Επίσης υποχρεούνται να αναφέρουν τα διυλιστήρια ή τα εργοστάσια 
που θα παράγουν τα προς προµήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασής τους Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή σύµφωνα µε τα ανωτέρω στο 
άρθρο 8 της παρούσης.  

•  Έγκριση κυκλοφορίας για τα λιπαντικά, που δίδεται µετά την καταχώρηση τους 
στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

• Πιστοποίηση  για όλα τα ελαιολιπαντικά εισαγωγής από την εταιρεία κατασκευής 
ότι οι προδιαγραφές τους είναι οι αναγραφόµενες 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας (approval) του προσφερόµενου προϊόντος για τα 
είδη λιπαντικών: Πετρελαιοκινητήρων:  SAE15w-40 και SAE 10w/40   για τους 
τύπους οχηµάτων που αναφέρονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά του (υπο) φακέλου ∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά  που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά σε 
µορφή αρχείου τύπου .pdf  και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 
φορέα ( άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού 
να τα προσκοµίσουν στην  Υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου Σητείας  ,σε έντυπη µορφή, 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή  της προσφοράς τους (σε  
σφραγισµένο υποφάκελο µε εξωτερικές ενδείξεις επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή 
διαγωνισµού.  
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα 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 το 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. (ιδίως την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 
Επισηµαίνεται ότι, ο οικονοµικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να επισυνάψει 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf  στον (υπο) φάκελο  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική 
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Προσφορά το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα 
διακήρυξη.  
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από την κατασκευάστρια εταιρεία  . Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους σε έντυπη µορφή 
εντός της προθεσµίας των 3 εργάσιµων ηµερών από την από την ηλεκτρονική υποβολή  τους 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να 
προσκοµίσει το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο 
συµµετέχων. 
 
9.2.2  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου « Οικονοµική Προσφορά » 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
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. Στην 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 το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του) 
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να επισυνάψει 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχεόυ pdf στον (υπο) φάκελο  της οικονοµικής προσφοράς το 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη. 
  
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 
οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 
προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση 
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιµή που τίθεται στην  
παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. (Αφορά µόνο τα είδη των  
Καυσίµων )  
 
Παράδειγµα :  
Για τα καύσιµα η τιµή στην ηλεκτρονική προσφορά θα δίδεται σύµφωνα µε το παρακάτω 
υπόδειγµα και θα προέρχεται από το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, στο τιµολόγιο 
της µελέτης. 
Στήλη 1  Στήλη 2  Στήλη 3  Στήλη 4  Στήλη 5  Στήλη 6  
Είδος ΜΜ Ποσότητα Ενδεικτική 

τιµή 
µονάδας 

Ποσοστό 
έκπτωσης 
% 

Τιµή 
Προσφοράς 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Λίτρο 163000 1,150 € 2% 1,127 € 

Στήλη 3 = Ποσότητα σύµφωνα µε την µελέτη 
Στήλη 4 = Ενδεικτική τιµή Μελέτης 
Στήλη 5 = Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 
Στήλη 6 = Στήλη 4 - (Στήλη 4 Χ Στήλη 5) 
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (προσάρτηµα), τα κάτωθι: 
A.Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του 
διαγωνιζόµενου, και να υπογράφεται ψηφιακά από: 
α) τον ίδιο τον προµηθευτή  (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 
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β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και 
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 
Β. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
ειδών των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα. 
Επίσης µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίµων ή το 
σύνολο των ειδών των λιπαντικών χωριστά, για όλους τους φορείς, ή µόνο για το σύνολο των 
καυσίµων ή µόνο για το σύνολο των λιπαντικών κάθε φορέα. 
Γ. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, 
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού, κατόπιν προσκλήσεως των 
∆ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται 
στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
9.3 Τιµές  
Α) Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν : 

• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ) οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον προµηθευτή  

• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή   
 Προσφορές σε άλλο νόµισµα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Β) Για τα καύσιµα οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να δώσουν επί της εκατό  
έκπτωση  για όλα τα είδη καυσίµων της κάθε οµάδας,  και θα αναγράφεται δε στην προσφορά  
τους ολογράφως και αριθµητικός. Η τιµή χρέωσης θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί από τη 
µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή κατά την περίοδο παράδοσης στην περιοχή της Σητείας 
όπως αυτή θα καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το ποσοστό (%) έκπτωσης που αναγράφεται στην 
προσφορά του προµηθευτή.  
Γ) Για τα λιπαντικά οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά επί της τιµής ανά λίτρο 
λιπαντικού, για όλα τα είδη λιπαντικών της κάθε οµάδας . 
∆) Προσφορά για µέρος µόνο της ποσότητας της κάθε οµάδας ειδών θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Ε) Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς και της σύµβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
ΣΤ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη , όπως επίσης 
και κάθε προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιµή 
Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 
 
 
Άρθρο 10ο  
Εγγυήσεις  
10.1 Εγγύηση συµµετοχής 
Α) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο επί της εκατό) του 
προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών 
Β) Όταν η προσφορά αφορά µέρος των προς προµήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 
περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 2% όχι επί του 
συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς ΦΠΑ  αλλά επί του µέρους του 
που του αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την 
περίπτωση όµως η κατακύρωση περιορίζεται για το µέρος των προς προµήθεια ειδών που 
καλύπτεται από την εγγύηση  
Γ) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες, µετά την 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας 
διακήρυξης δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την επόµενη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
του διαγωνισµού, η οποία ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει οριστεί  στις   15/1/2016   
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Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει , η αναθέτουσα αρχή µπορεί πριν 
τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει  εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
∆) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται ως εξής: 
α) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά το ∆ιαγωνιζόµενο στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση 
προµήθειας , επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
β) Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς ∆ιαγωνιζόµενους που έλαβαν µέρος 
στο ∆ιαγωνισµό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης 
της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή 
της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της 
από τον εγγυητή και το ∆ιαγωνιζόµενο. 
Ε) Οι εγγυήσεις συµµετοχής , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να αναφέρουν 
και τα ακόλουθα :  
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

1. Την ηµεροµηνία Έκδοσης 
2. Τον Εκδότη 
3. Τον Φορέα στον οποίο απευθύνεται ( ∆ήµος Σητείας ) 
4. Τον Αριθµό της Εγγυητικής Επιστολής 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
6. Την πλήρη Επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 
7. Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών του διαγωνισµού δηλαδή την 15/1/2016   
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως ή της διζήσεως   
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 
τρεις ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα 
διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
 
Από τα µε αρ. 8 έως 12 ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραµµάτια εγγυοδοτικής 
παρακαταθήκης, όπως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, καθώς  στην   
περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του ,καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηµατικό ποσό για δικό του λογαριασµό. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων παρατίθεται  πίνακας µε τα ποσά των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχούν στις οµάδες ειδών και στους 
φορείς που κατ’ επιλογήν µπορεί να υποβληθεί προσφορά: 
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  ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ&ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ. 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
2% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
2% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
& 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 295.963,00 5.919,26 11.428,00 228,56 307.391,00 6.147,82 

∆ΗΜΟΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 218.765,00 4.375,30 10.160,00 203,20 228.925,00 4.578,50 

∆.Ε.Υ.Α.Σ 41.400,00 828,00 1.200,00 24,00 42.600,00 852,00 

∆.Ο.Κ.Α.Σ. 2.700,00 54,00     2.700,00 54,00 

Μ.Α.∆.Ε.Σ. 
Α.Ε. 3.668,00 73,36 68,00 1,36 3.736,00 74,72 

Α/ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤΡ. 13.500,00 270,00     13.500,00 270,00 

Β/ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧ.ΕΠΙΤΡ. 15.930,00 318,60     15.930,00 318,60 

 
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Α) Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης τις οποίες θα εκδώσουν οι προµηθευτές (ή ο 
προµηθευτής) στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα εκδοθούν υπέρ του φορέα µε τον 
οποίο θα υπογραφεί σύµβαση. Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό  5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας  χωρίς το ΦΠΑ. 
Β) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παρ. 10.1 (Ε) παραπάνω) µε τις 
εξής διαφορές :  

• ∆εν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού 

• Θα αναφέρουν τον τίτλο της προµήθειας που τους ανατέθηκε  
• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης , αυτός θα πρέπει ναι 

είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) µηνών. 
∆) Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
Οι  εγγυήσεις µπορεί να 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. 
 
Άρθρο 11ο  
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  
Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 3 µήνες 
προσµετρούµενες  από την επόµενη της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών του διαγωνισµού η οποία ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει οριστεί στις 
15/1/2016 . Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Β) 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. 
 
Άρθρο 12ο  
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές  
Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Άρθρο 13ο  
Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε 
αυτόν , οι ενστάσεις , συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ( επίσηµη γλώσσα του 
διαγωνισµού) ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση.  
 
Άρθρο 14ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης  
Α Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής 
του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 
φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ),και την περ. β της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 , συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του συστήµατος στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο 
φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται :  
1) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού επιτροπή µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία  
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΕΣΗ∆ΗΣ έως την καταληκτική 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) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία  
υποβολής των προσφορών . 
2) Ένσταση κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
επιτροπή µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε 
αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού  αξιολόγησης 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 
υποβάλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στην Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου η οποία τελικά και αποφασίζει. 
Β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους 
, δεν γίνονται δεκτές  
Γ) Οι  ∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται 
ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 
Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση 
της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της 
και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην οικονοµική επιτροπή 
του ∆ήµου Σητείας  για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ένστασης 
κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσο του συστήµατος στον προσφεύγοντα.  

 

Άρθρο 15ο  
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 15/1/2016 και ώρα 10:00 
π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
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εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)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 (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
-Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
Άρθρο 16ο  
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή για κάθε προς προµήθεια είδος , κριτήριο αξιολόγησης  
είναι χαµηλότερη τιµή.  
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη : η συµφωνία της προσφοράς προς 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε 
τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά 
τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
Συγκεκριµένα για την προµήθεια υγρών καυσίµων, το κριτήριο κατακύρωσης  
χαµηλότερης τιµής σηµαίνει, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή 
ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του ∆ήµου Σητείας και για την προµήθεια των 
λιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών 
της προµήθειας της κάθε οµάδας. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  Ισότιµες , θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο 
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµου ή την ίδια τιµή για τα λιπαντικά και 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων. 
Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 
• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά” κατά το άρθρο 8, 
• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε τα άρθρα 6,7, 
• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµιστούν στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του  ∆ήµου Σητείας , όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 της  
Παρούσας. 
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να 
απευθύνει ηλεκτρονικό αίτηµα µέσο του συστήµατος στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσο του 
συστήµατος και εγγράφως αν ζητηθεί ,τις ζητούµενες διευκρινήσεις .  
β) στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης αφού µονογράψει τα δικαιολογητικά και τις 
τεχνικές προσφορές των συµµετεχόντων , συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς, στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του 
σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα 
ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα 

15PROC003341653 2015-11-20



19 
 
κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόµενοι από το διαγωνισµό, καθώς και οι λόγοι αποκλεισµού 
εκάστου των αποκλειοµένων. 
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , µε 
συνηµµένο το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν 
να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού ,µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα 
από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας. 
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχωρά στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης και αποσφραγίζει 
ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονοµικών προσφορών, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές από το προηγούµενο στάδιο . 
Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
α) ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς και του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζόµενων, κατά το άρθρο 9.2.2. της παρούσας 
β) στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης αφού µονογράψει τις οικονοµικές προσφορές των 
συµµετεχόντων , συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης  οικονοµικής προσφοράς στο οποίο 
καταχωρούνται οι οικονοµικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας 
από τη µικρότερη προσφορά). 
Αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται 
δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού, κατόπιν προσκλήσεως των 
∆ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται 
στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε 
συνηµµένο το Πρακτικό Αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την 
οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την 
ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας. 
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά για το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σητείας , η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον µειοδότη. Η απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόµενους των οποίων ανοίχτηκαν οι 
οικονοµικές προσφορές και στο µειοδότη.  
 
Άρθρο 17ο  
Πρόσβαση στα έγγραφα 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 
Άρθρο 18ο  
Κρίση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού  
Α) Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών µε γνωµοδότησή της 
προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µπορεί να προτείνει :  

• Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που 
προσφέρει ο Προµηθευτής 

• Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

• Την κατανοµή της προµήθειας , εφόσον πρόκειται για διαιρετέο υλικό , µεταξύ 
ισοδύναµων προσφορών ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους.  

Β) Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για :  
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α) Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας 
για το σύνολο ή µέρος της ποσότητας της µελέτης  
β) Συνέχιση του ∆ιαγωνισµού µε την υποβολή νέων  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. 

 
Άρθρο 19ο 
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση  
Α) Προµήθεια µε « διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης » ή « απευθείας ανάθεση » µπορεί να 
γίνει εάν συντρέχει µια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β 
και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π∆ 
60/2007  
Β) Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού 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.  
  
Άρθρο 20ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης  
Α) Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο 
Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών 
από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης , µετά 
βέβαια και από την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από την υπηρεσία του επιτρόπου 
του ελεγκτικού συνεδρίου Νοµού Λασιθίου. 
Β) Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 10.2  της παρούσης.   
Γ) Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση 
ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 &35 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
Άρθρο 21ο  
Σύµβαση  
Οι συµβάσεις καταρτίζονται µετά την κατακύρωση ξεχωριστά για έκαστο νοµικό πρόσωπο, 
για τις ποσότητες που αυτό έχει αιτηθεί. Υπογράφονται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
(φορέα, προµηθευτή). 
Συγκεκριµένα ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον 
κάθε φορέα ήτοι : 
α) τον ∆ήµο Σητεία 
β) την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.Σ.)  
γ) τον ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης (∆.Ο.Κ.Α.Σ.)  
δ) Την Μονοµετοχική Ανώνυµη ∆ηµοτική Εταιρεία ( Μ.Α.∆.Ε.Σ. Α.Ε.) 
ε) την Α’ /θµια Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Σητείας  
στ) την Β΄/θµια  Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Σητείας 
Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 
στη διακήρυξη ,των τευχών που την συνοδεύουν  και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας. 
Η σύµβαση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους 
νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.  
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους ή 
όταν συµφωνήσουν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των 
αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της µε δικαίωµα 
παράτασης της σύµβασης για 2 µήνες , µετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του 
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διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  και έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το 
∆ήµο ή αντίστοιχα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα Νοµικά Πρόσωπα του , εφόσον δεν 
έχουν µεταβληθεί οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν στον Προµηθευτή. Στην περίπτωση 
αυτή ο Προµηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου ή του Νοµικού 
Προσώπου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο 
ακριβώς είδος καυσίµου ή µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς και για το ίδιο ακριβώς 
είδος λιπαντικού. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µα τε παραπάνω στοιχεία και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :  

• Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη 
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διατάξεις  
• Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
• Την συµφωνηθείσα τιµή  
• Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών  
• Την διάρκεια ισχύος της σύµβασης 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις  
• Τον τρόπο πληρωµής 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

 
Άρθρο 22ο  
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης και Παραλαβή Ειδών  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιµος να προµηθεύει µε καύσιµα και λιπαντικά τον 
δήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η συγκρότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται για µεν το ∆ήµο, από υπαλλήλους 
του ∆ήµου, για δε τα Νοµικά του Πρόσωπα, από τα ίδια νοµικά πρόσωπα κατά τις κείµενες 
διατάξεις.  
Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του 
κάθε φορέα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριµένα:  
- Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται εντός 2 ηµερών  από την γραπτή εντολή στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων. 
- Το πετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη άµεσα, από πρατήριο που θα ορίσει ο 
προµηθευτής εντός των ορίων του ∆ήµου Σητείας, κατόπιν γραπτής εντολής που θα 
προσκοµίζεται από την Υπηρεσία του κάθε φορέα. 
-Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά εντός των χρονικών ορίων της σύµβασης  
µε τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του κάθε φορέα και την εναπόθεση τους στο χώρο 
που θα υποδειχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
προµηθευτή 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίµου και 
λιπαντικού µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παραδώσει 
τις ποσότητες των καυσίµων και λιπαντικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον  τρόπο που 
ορίζεται στη σύµβαση, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται 
σ΄αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων. 
 
Άρθρο 23ο  
Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις  
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
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Μετά από την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ,την έκδοση του τιµολογίου του 
προµηθευτή , την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόµιµου ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου , ο δήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών (Π.∆.166/2003) 
Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Σηµειώνεται ακόµη ότι,  η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 
 
Άρθρο 24ο  
Προσκόµιση ∆είγµατος  
Κατά την παράδοση των καυσίµων και όποτε αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία ο Προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να χορηγεί δείγµα του παραδιδόµενου είδους. Το δείγµα αυτό είναι δυνατό 
να αποστέλλεται για ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, οπότε η επιτροπή παραλαβής 
κρίνει σκόπιµο προς εξακρίβωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το αποσταλθέν  δείγµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους 
χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται, καταπίπτει αυτοµάτως προς 
όφελος του δήµου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και κινείται η διαδικασία κήρυξης 
του προµηθευτή έκπτωτου. Επιπλέον ο προµηθευτής υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως το 
∆ήµο ή τα Νοµικά του πρόσωπα για οποιαδήποτε ζηµιά ενδεχοµένως αυτά υποστούν εξ αιτίας 
της χρησιµοποίησης στα οχήµατα ή στις εγκαταστάσεις τους της ακατάλληλης ποσότητας του 
καυσίµου που τους έχει παραδοθεί. 
 
Άρθρο 25ο 
∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του 
Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως 
ισχύουν. 
 
 Άρθρο 26ο  
∆ηµοσιεύσεις 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί  µια φορά στις :  

• Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 
• Εφηµερίδα ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
• Εφηµερίδα  ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
• Νοµαρχιακή εφηµερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ 
• Τοπική Εφηµερίδα ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ  
• Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών 
• Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Στο δικτυακό τόπο  « ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ » 
• Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο  του Κ.Η.Μ.∆.Σ. 
• Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 
άρθρου του Ν. 3548/07 , οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα 
λοιπά έξοδα δηµοπρασίας , αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία , µε την 
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 
 
 
 

                                                                          Ο ∆ήµαρχος Σητείας  
      
 
                                                                                Θεόδωρος Πατεράκης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
∆ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ  
 
                                          

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

 
Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών 
∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του 
Προσώπων  
 
  6198/17-11-2015 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV), τα υπό προµήθεια είδη ταξινοµούνται µε 
CPV υπό τους αριθµητικούς κωδικούς ως κάτωθι : 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ , υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09134200-9, µε τίτλο 
«Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ»  
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η , υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09132100-4,µε τίτλο 
«Αµόλυβδη βενζίνη»  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09135100-5, µε τίτλο 
«Πετρέλαιο θέρµανσης»  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υπό τον αριθµητικό κωδικό (CPV) 09211000-1, µε τίτλο «Λιπαντικά Έλαια & 
λιπαντικά µέσα »  

Α) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

Α) ΚΑΥΣΙΜΑ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 195.800 1,15 225.170,00 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24.820 1,40 34.748,00 

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 40.050 0,90 36.045,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 295.963,00 

ΦΠΑ 23% 68.071,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 364.034,49 
Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ       
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 712 4,00 2.848,00 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40   104 5,00 520,00 

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 68  420 3,40 1.428,00 

4 ΣΤΟΥΠΙ 20kg 2 70,00 140,00 

5 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 500 1,00 500,00 

6 AD-BLUE 2000 2,00 4.000,00 

7 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 
400ml) 54 6,00 324,00 

8 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεµ 
των 400ml) 30 6,00 180,00 

9 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 SAE 10W/40  80 5,40 432,00 

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 220 40 4,50 180,00 
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11 
ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ JCB σε συσκευασία 
φυσίγγιο γρασαδόρου (τεµ των 400 ml )  48 12,00 576,00 

12 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GL5 60 5,00 300,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 11.428,00 

ΦΠΑ 23% 2.628,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β) 14.056,44 

ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α+Β 307.391,00 

ΦΠΑ 23% Α+Β 70.699,93 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 378.090,93 

Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

1) ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Α) ΚΑΥΣΙΜΑ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 163.000 1,15 187.450,00 
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 21.500 1,40 30.100,00 
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.350 0,90 1.215,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 218.765,00 
ΦΠΑ 23% 50.315,95 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 269.080,95 

Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ       

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 700 4,00 2.800,00 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40   100 5,00 500,00 

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 68  420 3,40 1.428,00 

4 ΣΤΟΥΠΙ 20kg 2 70,00 140,00 

5 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 500 1,00 500,00 

6 AD-BLUE 2000 2,00 4.000,00 

7 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 
400ml) 30 6,00 180,00 

8 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεµ 
των 400ml) 30 6,00 180,00 

9 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 
SAE 10W/40 F 80 5,40 432,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 10.160,00 
ΦΠΑ 23% 2.336,80 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β) 12.496,80 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 281.577,75 

 
2) ∆.Ε.Υ.Α.Σ.  
Α) ΚΑΥΣΙΜΑ  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 30.000 1,15 34.500,00 
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 3.000 1,40 4.200,00 
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.000 0,90 2.700,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 41.400,00 
ΦΠΑ 23% 9.522,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 50.922,00  
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Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ       

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 220 40 4,50 180,00 

2 
ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ JCB σε συσκευασία 
φυσίγγιο γρασαδόρου (τεµ των 400 ml )  48 12,00 576,00 

3 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GL5 60 5,00 300,00 

4 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 
400ml) 24 6,00 144,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1.200,00 
ΦΠΑ 23% 276,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β) 1.476,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε.Υ.Α.Σ. 52.398,00 

 

3) ∆.Ο.Κ.Α.Σ.    
Α) ΚΑΥΣΙΜΑ  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.000 0,90 2.700,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.700,00 
ΦΠΑ 23% 621,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 3.321,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ο.Κ.Α.Σ. 3.321,00 

 

4) Μ.Α.∆.Ε.Σ.   
Α) ΚΑΥΣΙΜΑ  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.800 1,15 3.220,00 
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 320 1,40 448,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.668,00 
ΦΠΑ 23% 843,64 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 4.511,64 

Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 12 4,00 48,00 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W-40 4 5,00 20,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 68,00 
ΦΠΑ 23% 15,64 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Β) 83,64 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Α.∆.Ε.Σ.  4.595,28 

 

5) Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
Α) ΚΑΥΣΙΜΑ  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15.000 0,90 13.500,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.500,00 
ΦΠΑ 23% 3.105,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 16.605,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  16.605,00 
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6) Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
Α) ΚΑΥΣΙΜΑ  
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17.700 0,90 15.930,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.930,00 
ΦΠΑ 23% 3.663,90 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α) 19.593,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  19.593,90 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
∆ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ  
 
                                            

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 

ΑΡ.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 

 
Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών 
∆ήµου Σητείας και των Νοµικών του 
Προσώπων  
 
6198/17-11-2015 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α) ΟΜΑ∆Α Α : ΚΑΥΣΙΜΑ µε τις παρακάτω  προδιαγραφές:     
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα και προσµίξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών 
και τις σχετικές Αγορανοµικές διατάξεις. Ειδικότερα: 
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αρ.  514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) :Καύσιµα αυτοκινήτων - 
Πετρέλαιο κίνησης- Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών, όπως τροποποιήθηκε  µε την υπ’ 
αριθµ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) απόφαση Υπουργών Οικονοµικών - 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών αλλαγών, όπως : Αριθµός Κετανίων ελαχ. 51, 
∆είκτης Κετανίου ελαχ. 46, µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg. 
 Το καύσιµο πρέπει να είναι  απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις όπως νερό και πετρέλαιο 
θέρµανσης. 
2. Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
των υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αρ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιµα Αυτοκινήτων - 
Αµόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών, όπως : Αριθµός οκτανίου, RON 95 
ελάχ., µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg., περιεκτικότητα σε µόλυβδο 0,005 g/l. 
Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµιξη µε βενζίνη super, νερό ή πετρέλαιο. 
3. Πετρέλαιο θέρµανσης, πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αρ. Αριθ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 
1273/5-9-2003): Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης, όπως :  
∆είκτης κετανίου ελαχ. 40, το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει 
ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο, η ένταση του 
χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No 5. 
Το καύσιµο πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης 
κτλ.). 
Οι φορείς διατηρούν το δικαίωµα να αποστέλλουν δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό 
Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούµενων 
προδιαγραφών 
 
Β) ΟΜΑ∆Α Β : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ µε τις παρακάτω προδιαγραφές : 
Όλα τα είδη των λιπαντικών θα πρέπει να :  
Α) Είναι καλής ποιότητας ,πρωτογενή και µη ανακυκλωµένα. Τα λάδια πολλαπλής 
ρευστότητας θα έχουν την ιδιότητα να µην µεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσµα 
θερµοκρασιών .  
Β) Έχουν προδιαγραφές σύµφωνα µα την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005 ) 
των υπουργών Οικονοµίας & οικονοµικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος ,χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων και  έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται µετά την καταχώρηση των 
προσφερόµενων λιπαντικών που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γ.Χ. του Κράτους. Η 
έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται µε την προσφορά 
Γ) Επίσης για όλα τα ελαιολιπαντικά εισαγωγής θα πρέπει να προσκοµιστεί πιστοποίηση από 
την εταιρεία κατασκευής ότι οι προδιαγραφές τους είναι οι αναγραφόµενες 
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∆)  Είναι απαραίτητη η προσκόµιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) 
προσφερόµενου προϊόντος  για συγκεκριµένα είδη που προσδιορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές  
Α) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 

SAE 15W/40 , ACEA :   A3/B3, Α3/Β4, 
Ε2,Ε4,Ε6,E7 
API :  CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4,SL 
MB  228.3/229.1  VOLVO-VDS3 , MAN M3275,  
Απαραίτητη η προσκόµιση πιστοποίησης 
καταλληλότητας (approval) προσφερόµενου 
προϊόντος. 
 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 

SAE 15W/40 , ACEA :   A3/B3, Α3/Β4 
API : SL /CF  
MB : 229.1 , VW 501.01/505.00  
 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 68  
 

HLP ISO 68 
DIN 51524 part 2 , HLP 
 

ΣΤΟΥΠΙ – ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 
Το στουπί να διατίθεται σε συσκ. Των 20 kg και το 
απιονισµένο νερό σε συσκ, 4ή5 έως 20 λίτρων 

AD-BLUE 

AUS 32 Gem ,DIN 70070, ISO 22241 
Βελτιωτικό πετρελαίου για την µείωση της 
εκποµπής καυσαερίων από 
βαρέα οχήµατα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 
σύµφωνα µε την οδηγία Euro 5 της Ε.Ε. 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 
400ml) 

Να απωθεί την υγρασία: να προστατεύει τα 

συστήματα ανάφλεξης και να εξασφαλίζει την 

καλή εκκίνηση του κινητήρα. Να ελευθερώνει τους 

μπλοκαρισμένους μηχανισμούς: κλειδαριές, βίδες, 

στροφείς, βαλβίδες, κ.α. Να προστατεύει από τη 

διάβρωση εναποθέτοντας μία προστατευτική 

ταινία στις μεταλλικές επιφάνειες. Να αποτρέπει 

τη σκουριά, να καθαρίζει από υπολείμματα λίπους 

και πίσσας. 
Σε συσκευασία των 400ml ανά τεµάχιο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεµ 
των 400ml) 

Ισχυρός διαλύτης που αφαιρεί πολύ γρήγορα όλα 
τα κατάλοιπα από το εσωτερικό και τα εµφανή 
µέρη του καρµπυρατέρ χωρίς αποσυναρµολόγηση. 
Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα εµφανή 
σηµεία του καρµπυρατέρ (τσόκ, φράκτη βαλβίδων 
και αερίων και ρύθµιση βιδών του καρµπυρατέρ). 
Να εξουδετερώνει τα υπολείµµατα που έχουν 
κολλήσει στα εξαρτήµατα όπως ρητίνη, λάδια, 
υπολείµµατα γράσου και βρωµιάς. Το προϊόν θα 
πρέπει να εξατµίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς 
να αφήνει υπολείµµατα. 
Σε συσκευασία των 400ml ανά τεµάχιο. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W/40  

SAE 10W/40  , ACEA :   E6/E4/Ε7  
API :  CF-4 
MB228,51/228,5 MAN 3477  
Απαραίτητη η προσκόµιση πιστοποίησης 
καταλληλότητας (approval) προσφερόµενου 
προϊόντος. 
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Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Ν.Π.Ι.∆. ∆.Ε.Υ.Α.Σ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 220 

DIN 51524 part 1 , HL 
 

ΓΡΑΣΟ ΓΙΑ JCB σε συσκευασία 
φυσίγγιο γρασαδόρου (τεµ των 400 ml )  

N LGΙ EP2, DIN 51502, KP2N-30 

 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GL5 
API GL-5  
MIL-L-2105D 
 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεµ των 
400ml) 

Να απωθεί την υγρασία: να προστατεύει τα 

συστήματα ανάφλεξης και να εξασφαλίζει την 

καλή εκκίνηση του κινητήρα. Να ελευθερώνει 

τους μπλοκαρισμένους μηχανισμούς: κλειδαριές, 

βίδες, στροφείς, βαλβίδες, κ.α. Να προστατεύει 

από τη διάβρωση εναποθέτοντας μία 

προστατευτική ταινία στις μεταλλικές 

επιφάνειες. Να αποτρέπει τη σκουριά, να 

καθαρίζει από υπολείμματα λίπους και πίσσας. 
Σε συσκευασία των 400ml ανά τεµάχιο. 

                                
 
Γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  Α.Ε. Μ.Α.∆.Ε.Σ.   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 

SAE 15W/40 , ACEA :   A3/B3, Α3/Β4, 
Ε2,Ε4,Ε6,E7 
API :  CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4,SL 
MB  228.3/229.1  VOLVO-VDS3 , MAN M3275,  
Απαραίτητη η προσκόµιση πιστοποίησης 
καταλληλότητας (approval) προσφερόµενου 
προϊόντος. 
 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W/40 

SAE 15W/40 , ACEA :   A3/B3, Α3/Β4 
API : SL /CF  
MB : 229.1 , VW 501.01/505.00  
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