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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
 

Γούρνες   18-11-2016 

Αριθμός πρωτ. 23177 

Ορθή επανάληψη 

(άρθρο 11 παρ. 1α) 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α.1) της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό 11389/8.3.1993 

«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων».  

4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4055/12 

(ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) και ισχύει.  

6. Το Ν. 3548/2007(ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
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7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια».  

8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/9-05-2013) (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.  

9. Την Π1/358/27-1-1999 (ΦΕΚ 92/Β'/10-02-1999)Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το 

Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών.  

10. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12) 

11. Το Ν. 2362/1995(Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995) «Περί Δηµόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 

141/Α/17-8-2010) «Δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» και ισχύει.  

12. Το Π.Δ. 113/2010( ΦΕΚ 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες»  

13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

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

14. Την παρ. 15 του αρθρ. 6 του Ν. 4071/11-4-2012 ( ΦΕΚ 85Α) 

15. Το 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».  

16. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική Επιτήρηση υπόδικων …και άλλες 

διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β) 

17. Το ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου» 

18. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» 

19. Την με αριθμό: ΔΠΕ10/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής, 

προϋπολογισμού 164.309,92 €, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου και 

των ΝΠΔΔ του για τα έτη 2016-2017» 

20. Τους κωδικούς αριθμούς έτους 2016 του προϋπολογισμού του Δήμου: Κ.Α. 10.6641.0001, Κ.Α. 

20.6644.0001, Κ.Α. 30.6641.0001   

21. Τους κωδικούς αριθμούς έτους 2016 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης: Κ.Α. 10.6643.0001, Κ.Α. 10.6641 

22. Τις υπ’ αριθμ. 53-31/3-2016 και 54-31/3-2016 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

23. Τις υπ’ αριθμ. 20/2016 (ΑΔΑ:ΩΝΒΓΟΛΨ4-Τ0Ρ) & 21/2016 (ΑΔΑ:6ΞΣΣΟΛΨ4-ΧΘ1) Αποφάσεις 

Δ.Σ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

24. Την με αριθμό 369/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

25. Τις με αριθμό 521, 522 και 523/7-11-2016 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

26. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της προμήθειας οποίο καταχωρήθηκε στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ 16REQ004123004. 

27. Την υπ’ αριθμ. 401/ 2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και έγινε η σύνταξη των όρων για την 
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διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 

του Δήμου και των ΝΠΔΔ του για τα έτη 2016-2017». 

 

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

η προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, diesel κίνησης, diesel θέρμανσης) και λιπαντικών για 

τις ανάγκες των οχημάτων, των μηχανημάτων και των κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου και του 

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου με τους κάτωθι όρους και 

προϋποθέσεις: 

  Περιεχόμενα 
Άρθρο 1

ο 
: Αντικείμενο - Προϋπολογισμός ............................................................................................................................. 5 

Άρθρο 2
ο
 : Αναθέτουσα Αρχή .................................................................................................................................................. 5 

Άρθρο 3
ο
 : Εργοδότης.............................................................................................................................................................. 6 

Άρθρο 4
ο
 : Τρόπος και τόπος παράδοσης των αγαθών ............................................................................................................ 6 

Άρθρο 5
ο
 : Συμβατικά τεύχη ................................................................................................................................................... 6 

Άρθρο 6
ο
 : Διενέργεια του διαγωνισμού .................................................................................................................................. 7 

Άρθρο 7
ο
 : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού .......................................... 8 

Άρθρο 8
ο
 : Δικαιούμενοι συμμετοχής ...................................................................................................................................... 8 

Άρθρο 9
ο
 : Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό .......................................................................................................... 9 

Άρθρο 10
ο
 : Λόγοι αποκλεισμού ........................................................................................................................................... 10 

Άρθρο 11
ο
 : Εγγυήσεις .......................................................................................................................................................... 11 

Άρθρο 12
ο
 : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών ................................................................................................................. 13 

Άρθρο 13
ο
 : Δικαιολογητικά συμμετοχής – Αποδεικτικά μέσα ............................................................................................. 15 

Άρθρο 14
ο
 : Χρόνος ισχύος προσφορών ............................................................................................................................... 17 

Άρθρο 15
ο 
: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ............................................................................................................ 17 

Άρθρο 16
ο
 : Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών ......................................................................................... 18 

Άρθρο 17
ο
 : Κριτήρια ανάθεσης ............................................................................................................................................ 18 

Άρθρο 18
ο
 : Ενστάσεις - προσφυγές ...................................................................................................................................... 19 

Άρθρο 19
ο
 : Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης .................................................................................................................... 19 

Άρθρο 20
ο
 : Ματαίωση διαδικασίας ...................................................................................................................................... 20 

Άρθρο 21
ο
 : Διάρκεια συμβάσεων ......................................................................................................................................... 20 

Άρθρο 22
ο
 : Ειδικοί όροι ....................................................................................................................................................... 20 

Άρθρο 23
ο
 : Τρόπος πληρωμής .............................................................................................................................................. 20 
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο - Προϋπολογισμός 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια των κάτωθι αναφερόμενων αγαθών κατά κωδικό είδους: 
1. Βενζίνη αμόλυβδη, CPV: 09132100-4 
2. Πετρέλαιο θέρμανσης, CPV: 09135100-5 
3. Πετρέλαιο κίνησης, CPV: 09134200-9 
4. Λιπαντικά οχημάτων, CPV: 09211000-1 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 164.309,92€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώ τα προς προμήθεια αγαθά κατανέμονται σε τρείς ομάδες ως ακολούθως: 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α Καύσιμα για τις ανάγκες του Δήμου 108.340,00€ 

Β Καύσιμα για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης 

10.524,00€ 

Γ Λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου 13.644,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 132.508,00€ 

ΦΠΑ 24%: 31.801,92€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 164.309,92€ 

 
Τα είδη και οι αντίστοιχες ποσότητες που περιλαμβάνει καθεμιά από τις ομάδες του πίνακα του παρόντος 

άρθρου, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. ΔΠΕ10/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Παραγωγής του Δήμου Χερσονήσου. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από έσοδα του Δήμου Χερσονήσου και του ΝΠΔΔ 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ανωτέρω Φορέων για τα 
οικονομικά έτη 2016 και 2017, με δέσμευση των σχετικών πιστώσεων που αναφέρονται κατωτέρω:  

1) Δήμος Χερσονήσου  
Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2016: 33.985€   

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2017: 117.275,16€ 

2) ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου 

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2016: 6.623,84€   

Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2017: 6.425,92€ 

 

Άρθρο 2ο : Αναθέτουσα Αρχή  

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
Τύπος Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτ/σης Α’ βαθμού (κωδ. NUTS: EL431 7108) 
Διεύθυνση: Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 
Ταχ. Κωδ.: 70014 
Τηλ. επικοινωνίας: 2813-404635 
Fax: 2813-404608 
Ιστοσελίδα: http://www.hersonisos.gr στην οποία διατίθεται πλήρης, άμεση, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης  
E-mail: dimos@hersonisos.gr, promithies@hersonisos.gr 

Πληροφορίες: Κων/νος Καλαθάκης 

http://www.hersonisos.gr/
mailto:dimos@hersonisos.gr
mailto:promithies@hersonisos.gr
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Άρθρο 3ο : Εργοδότης 

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα συναφθούν χωριστές συμβάσεις με το Δήμο Χερσονήσου και με το ΝΠΔΔ 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για τα αντίστοιχα είδη, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον πίνακα του 
άρθρου 1 της παρούσας.  

1. Στοιχεία Εργοδότη για τις ομάδες ειδών Α & Γ: 
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
Τύπος Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτ/σης Α’ βαθμού (κωδ. NUTS: EL431 7108) 
Διεύθυνση: Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 
Ταχ. Κωδ.: 70014 
ΑΦΜ: 997579272 
Δ.Ο.Υ: Ηρακλείου 
Τηλ. επικοινωνίας: 2813-404635 
Fax: 2813-404608 
E-mail:dimos@hersonisos.gr, promithies@hersonisos.gr 
 

2. Στοιχεία Εργοδότη για την ομάδα ειδών Β: 
Επωνυμία: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου 
Τύπος Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ Ο.Τ.Α 
Διεύθυνση: Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 
Ταχ. Κωδ.: 70014 
ΑΦΜ: 997580180 
Δ.Ο.Υ: Ηρακλείου 
Τηλ. επικοινωνίας: 28973-40052, 28970-22840 
Fax: 28973-40052 
E-mail: npdd_kpa@hersonisos.gr  

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος και τόπος παράδοσης των αγαθών 

 Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 καύσιμα οχημάτων και μηχανημάτων (περ. 1 και 3) θα παραδίδονται 
τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια των αντιστοίχων συμβάσεων στο πρατήριο του προμηθευτή όσον αφορά τα 
οχήματα και στους τόπους εργασίας τους όσον αφορά τα μηχανήματα, μετά από έγγραφη εντολή του εργοδότη. 
Κωδ. τόπου παράδοσης: EL431 7108. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης (περ. 2) θα παραδίδεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης σύμβασης 
στα κτίρια στα οποία πρόκειται να καταναλωθεί, μετά από έγγραφη εντολή του εργοδότη. 
Κωδ. τόπου παράδοσης: EL431 7108. 

Τα λιπαντικά θα παραδοθούν άπαξ στην αποθήκη του Δήμου στον οικισμό Λιμένα Χερσονήσου. Κωδ. τόπου 
παράδοσης: EL431 7108040101.  

Άρθρο 5ο : Συμβατικά τεύχη 

 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
3. Η Τεχνική Περιγραφή 
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

mailto:dimos@hersonisos.gr
mailto:promithies@hersonisos.gr
mailto:npdd_kpa@hersonisos.gr
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5. Η Συγγραφή υποχρεώσεων 
6. Η οικονομική προσφορά 

  

Άρθρο 6ο : Διενέργεια του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο παρόν άρθρο, στην Ελληνική 
γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»και τον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης περιληπτική και 
αναλυτικής διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 

20/11/2016 

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.(α/α 
Συστήματος): 

20/11/2016 
(29436) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα έναρξης υποβολής 
προσφορών 

21/11/2016, από ώρα 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών 

12/12/2016, έως ώρα 23:59 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για υποβολή διευκρινίσεων επί των 
όρων της Διακήρυξης 

Έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών 

16/12/2016 και ώρα 10:00 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013.  

Οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να τροποποιήσουν την ήδη υποβληθείσα 
προσφορά τους μετά την υποβολή της ή να υποβάλουν νέα προσφορά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
του πίνακα του παρόντος άρθρου. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή χωρίς να έχει 
προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 7ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 
διαγωνισμού 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών και οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, παρέχονται από την αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 
τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτημάτων, 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας.  

 

Άρθρο 8ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: 

α) Φυσικά Πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί 
β) Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά   

2. Ειδικά για τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα ακόλουθα: 

2.1 Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά.  

2.2 Η υποβαλλόμενη κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες στην 
ένωση ή από εκπρόσωπο τους που έχει οριστεί με συμβολαιογραφική πράξη.  

2.3 Στην προσφορά της ένωσης πρέπει να προσδιορίζεται ρητά το είδος και η έκταση συμμετοχής κάθε 
μέλους της, ενώ με την υποβολή της, κάθε μέλος ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής και του εργοδότη. Εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης ανατεθεί στην ένωση, η προηγούμενη 
ευθύνη εξακολουθεί να βαραίνει τα μέλη της μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της σύμβασης.  

2.4 Εάν κάποιο μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
συμμετοχή σε αυτήν, για οποιοδήποτε λόγο και πριν την κατακύρωση, τα υπόλοιπα μέλη εξακολουθούν 
να φέρουν ολόκληρη την ευθύνη της κοινής προσφοράς. Εφόσον η αδυναμία του μέλους της ένωσης 
παρουσιαστεί μετά την κατακύρωση, την ευθύνη της ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της σύμβασης με τους 
ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο, φέρουν τα υπόλοιπα μέλη της.  

2.5 Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας (πριν ή μετά την κατακύρωση) είναι δυνατή η αντικατάσταση 
μέλους της ένωσης που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της κοινής 
προσφοράς, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους ή στο οικονομικό αντικείμενο. Ο αντικαταστάτης 
του προηγούμενου μέλους προτείνεται από τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και εγκρίνεται από τα 
αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής ή του εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

3. Προκειμένου για τα καύσιμα των αυτοκινήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, οι 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τον ανεφοδιασμό τους εντός αδειοδοτημένης εγκατάστασης πρατηρίου υγρών 
καυσίμων η οποία πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου, δεδομένων των περιορισμών που θέτει η 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ΝΔ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α’) σχετικά με την απαγόρευση κίνησης των οχημάτων του 
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Δημοσίου εκτός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. 

 

Άρθρο 9ο : Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Για την υποβολή προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή η οποία χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή. 

2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να εγγραφούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία εγγραφής:   

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος, την εγγραφή τους σε αυτό, 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του και ταυτοποιούνται ως 
εξής: 

2.1 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν 
από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

2.2 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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

2.3 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

2.3.1 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
2.3.2 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. 

2.4 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από 
πιστοποιημένη Αρχή. 

2.5 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 10ο : Λόγοι αποκλεισμού 

Ένας οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: 
1.1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2  της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 
1.2 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 (EE C 195 της 
25/6/1997 σελ.1) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ τους Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003 σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
1.3 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
Ν.2803/2000 (ΦΕΚ 48 Α’). 
1.4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως 
ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002 σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
1.5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α’ 166) 
1.6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).  

2. Ο αποκλεισμός της παραγράφου 1., για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτή, εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε, το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για Α.Ε.   

3. όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης με βάση δικαστική ή διοικητική απόφαση τελεσίδικης και δεσμευτικής ισχύος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος. 

4. όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Ειδικά στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του έναντι της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

5. όταν κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με 
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το εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

6. εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

8. εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποκλείσει τον οικονομικό φορέα σταθμίζοντας το παράπτωμα αυτό προκειμένου να εκτιμήσει την 

ακεραιότητα του στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης.  
9. Κάθε οικονομικός φορέας δικαιούται να υποβάλει μία προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να 

εκπροσωπείται από πρόσωπο το οποίο δεν έχει υποβάλλει άλλη προσφορά στον ίδιο διαγωνισμό είτε για 
λογαριασμό του είτε ως εκπρόσωπος τρίτου οικονομικού φορέα.  
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν πληρείται η προηγούμενη απαίτηση, απορρίπτονται όλες οι 
υποβληθείσες προσφορές που σχετίζονται με το πρόσωπο αυτό.  

10. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οικονομικός φορέας έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

11.  Εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την εκπλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει αυτές τις πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας. 

12. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ή να παράσχει εξ’ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό , την επιλογή ή την ανάθεση. 

13. Εφόσον έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ποινή αποκλεισμού στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και δεν έχει παρέλθει ακόμα το χρονικό διάστημα αποκλεισμού. 

14. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγραφος 4. περ. δ) και ε) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 
Α’). 

 

Άρθρο 11ο : Εγγυήσεις 

1. Οι απαιτούμενες εγγυήσεις είναι οι κάτωθι: 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής που ανάλογα με τα είδη για τα οποία υποβάλλεται 

προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 12 της παρούσας, ανέρχεται σε: 

1. Βενζίνη αμόλυβδη, CPV: 09132100-4 : απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 306€ (τριακόσια έξη ευρώ) 
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2. Πετρέλαιο θέρμανσης, CPV: 09135100-5: απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 210€ (διακόσια δέκα ευρώ) 

3. Πετρέλαιο κίνησης, CPV: 09134200-9: απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 1.860€ (χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ) 

4. Ομάδα Γ: απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής 272€ (διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ) 

ήτοι η συνολική εγγύηση συμμετοχής, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για το σύνολο των καυσίμων και της ομάδας Γ, 

ανέρχεται στο ποσό των 2.648,00€ (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ). 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας δηλαδή για τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει επιπλέον να 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλην του αναδόχου, μετά: 

i. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της κατακυρωτικής απόφασης και  

ii. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χερσονήσου στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζει ο Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147Α΄): 

i. Εάν ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ii. Παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν στα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας 

iii. Δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
iv. Δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή σύμβασης 

 β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Για την καλή εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου που απορρέουν απ’ 

αυτή, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Με την εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτεται συνολικά και χωρίς διακρίσεις η εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και 

κάθε απαίτηση της αναθέτουσας Αρχής ή του εργοδότη έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων που ορίζονται στην αντίστοιχη σύμβαση. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο 

ολοκλήρωσης της παράδοσης των αγαθών που προβλέπεται στην αντίστοιχη σύμβαση, ήτοι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 

δεκατριών (13) μηνών για τις συμβάσεις των ομάδων Α και Β και μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερών για τη σύμβαση της 

ομάδας Γ. Οι χρόνοι του προηγούμενου εδαφίου προσμετρώνται από την ημερομηνία υπογραφής των αντίστοιχων συμβάσεων.  

Στην περίπτωση ανάθεσης σε ένωση προμηθευτών, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν. 

Για τις ομάδες Α και Β για τις οποίες προβλέπεται τμηματική παράδοση των καυσίμων: 

i. Μετά την οριστική παραλαβή της συνολικής ανά μήνα ποσότητας των ειδών, θα γίνεται σταδιακή 
αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά το ποσό αυτών που αντιστοιχεί στη συνολική αξία των 
αγαθών που παραλήφθηκαν οριστικά κατά τον προηγούμενο μήνα. 

ii. Η επιστροφή του συνόλου της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτές. 

Για την ομάδα Γ, η επιστροφή του συνόλου της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών 

που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

2. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη-
μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ ή σε κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Επίσης εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.  

3. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 
3.1 Την ημερομηνία έκδοσης 
3.2 Τα στοιχεία του εκδότη 
3.3 Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής  
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3.4 Τον αριθμό της εγγύησης 
3.5 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
3.6 Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδονται 
3.7 Τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
3.8 Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος 
3.9 Την ανάληψη της υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  
3.10 Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
3.11 Τους κάτωθι όρους: 

3.11.1 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

3.11.2 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυήσεως, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

Άρθρο 12ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει το άρθρο 6 της 
παρούσας, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Από το προηγούμενο σύστημα εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 

2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

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

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. 

2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς.  

2.1.1 Τεχνική προσφορά 

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. Στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 
ειδική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως 
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, ο οικονομικός φορέας αναφέρει έγγραφα, δικαιολογητικά και τεχνικές 
περιγραφές που τεκμηριώνουν την τεχνική του επάρκεια σε σχέση με τις απαιτήσεις των συμβάσεων της παρούσας 
διακήρυξης. 

2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. 

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. Στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στην ειδική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, 
υπερισχύει το τελευταίο.  

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως 
την οικονομική προσφορά του). 

Οι οικονομικές προσφορές αναφέρονται σε ευρώ, ενώ στην περίπτωση αναφοράς άλλου νομίσματος, οι 
προσφορές απορρίπτονται. 

Για τα καύσιμα των ομάδων Α και Β του άρθρου 1 της παρούσας, επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή 
περισσότερα είδη καυσίμου ανεξαρτήτως ομάδας με την προϋπόθεση ότι η προσφορά αφορά στο συνολικό 
άθροισμα των ποσοτήτων του αντίστοιχου καυσίμου όπως αυτές αναγράφονται στη σχετική μελέτη της Υπηρεσίας 
και για τις δύο ανωτέρω ομάδες και όχι σε μέρος αυτών. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται. 
Στην οικονομική του προσφορά ο οικονομικός φορέας θα αναγράψει αριθμητικώς και ολογράφως το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των 
καυσίμων βάση του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας 
Καταναλωτή, την ημέρα παράδοσης τους, ανά είδος καυσίμου.  

Όσον αφορά τα είδη της ομάδας Γ, η προσφορά πρέπει να αφορά στο σύνολο των ειδών της ομάδας και στο 
σύνολο των επιμέρους ποσοτήτων καθενός. Ο οικονομικός φορέας θα αναγράψει για κάθε είδος που 
περιλαμβάνεται στην ομάδα και για το σύνολο αυτής, την προσφερόμενη έκπτωση. Προσφορές που αναφέρονται 
σε ορισμένα μόνο είδη ή σε μέρος μόνο των ποσοτήτων τους, απορρίπτονται.    

Οι οικονομικές προσφορές επιτρέπεται να περιλαμβάνουν μόνο θετική έκπτωση. Όσες προσφορές δεν 
πληρούν αυτό τον όρο απορρίπτονται. 

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 (αριθμητικά) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από την τιμή αναφοράς που αναφέρεται ακολούθως για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος καυσίμου: 

Α) Ταναφοράς Βενζίνης αμόλυβδης = 1,18€ 

Β) Ταναφοράς Πετρέλαιο Κίνησης = 0,90€ 

Γ)   Ταναφοράς Πετρέλαιο Θέρμανσης = 0,75€ 

Δεν επιτρέπεται να τίθεται στις οικονομικές προσφορές όρος αναπροσαρμογής των τιμών. Οι προσφορές 
αυτές απορρίπτονται. 
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Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αριθμητικώς αναγραφόμενων στοιχείων και της αντίστοιχης ολόγραφης 
αναγραφής, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και οι τιμές αφορούν στην παράδοση των αγαθών με τον 
τρόπο και στον τόπο που αναφέρει η παρούσα διακήρυξη. 

2.2.1 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

Στην περίπτωση προσφορών ασυνήθιστα χαμηλών κατά τη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, θα απαιτηθεί από 
τον αντίστοιχο οικονομικό φορέα να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με την προσφερόμενη τιμή. Οι κατά τα ανωτέρω 
εξηγήσεις πρέπει να παρασχεθούν από τον οικονομικό φορέα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Σχετικά με το είδος αιτιολόγησης και τα 
αποδεκτά δικαιολογητικά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

2.3 Όλα τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της 
εγγυητικής επιστολής, θα είναι σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή από τον 
οικονομικό φορέα εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. 
και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

2.4 Υποβαλλόμενες προσφορές υπό αίρεση δεν επιτρέπονται.  
2.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Άρθρο 13ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής – Αποδεικτικά μέσα 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα 
κάτωθι: 

1.1.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 

Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται στην αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.    

1.1.2 Νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, όπως: το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Επίσης πρέπει να υποβληθούν στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 

να προκύπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου. 

1.1.3 Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό 

τους.  

1.1.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), που θα φέρει ψηφιακή υπογραφή, στην οποία ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα κάτωθι: 

1.1.4.1 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της ΔΠΕ10/2016 μελέτης της Υπηρεσίας καθώς και των 

σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

1.1.4.2 Τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σε αυτόν. 

1.1.4.3 Τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας του. 

1.1.4.4 Ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147 Α’) καθώς και στο άρθρο 10 της παρούσας, για τις οποίες αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς ή μπορούν 

να αποκλεισθούν και κατά συνέπεια δεν συντρέχει στο πρόσωπο του λόγος αποκλεισμού από το διαγωνισμό 
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1.1.4.5 Ότι διαθέτει εν ισχύ άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των συμβάσεων της παρούσας, καθώς και τη διεύθυνση της, εφόσον η υποβαλλόμενη προσφορά 

αφορά και σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης αυτοκινήτων. 

1.1.4.6 Ότι θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό και κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα ή οχήματα μεταφοράς και 
διανομής υγρών καυσίμων για τις ανάγκες εκτέλεσης των συμβάσεων της παρούσας εφόσον η υποβαλλόμενη 

προσφορά αφορά και σε πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο κίνησης για τα μηχανήματα. 

1.1.4.7 την πλήρη συμμόρφωση του με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τις σχετικές με τη μεταφορά και διανομή 
υγρών καυσίμων. 

1.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της 
διαδικασίας ανάθεσης μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την υποβολή από αυτούς των 
στοιχείων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2. του παρόντος άρθρου, σε 
αντικατάσταση των οποίων υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω παραγράφου 1.1.4 του παρόντος 
άρθρου.  

Από τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων που περιλήφθηκαν 
στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης στο πρόσωπο 
του οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

1.3 Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και η διαπίστωση της απουσίας 
λόγων αποκλεισμού θα γίνει υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος, για τον οικονομικό φορέα 
που θα επιλεγεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.  
1.4 Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων τα οποία φέρουν ήδη ψηφιακή υπογραφή του οικονομικού φορέα 
και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα.  
1.5 τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ενώ σε διαφορετική 
περίπτωση πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική. Η μη τήρηση του όρου αυτού 
οδηγεί στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. 

2. Αποδεικτικά μέσα 
2.1 Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται δεκτά στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού είναι τα κάτωθι: 

2.1.1 Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου στο οποίο θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό αντικείμενο των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών 
θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.  
Τα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα αναφέρονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).  

2.1.2 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει για τον οικονομικό 
φορέα ότι πληρείται η απαίτηση της παραγράφου 8 του άρθρου 10 της παρούσας. 

2.1.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 
από το καταστατικό ή/και από την κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο 
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε 
περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία.  

2.1.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 
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2.1.5 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη και τα ειδικώς 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, το ανωτέρω πιστοποιητικό 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης ή της χώρας καταγωγής 
ενώ σε περίπτωση που η χώρα αυτή δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα, το πιστοποιητικό 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή 
εμπορικού ή επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης ή της χώρας καταγωγής του φορέα.  

2.1.6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει, ανάλογα με τη 
νομική μορφή του, ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 10 της παρούσας και οι οποίες οδηγούν στον αποκλεισμό του.  

2.1.7 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής για τη νόμιμη λειτουργία του, προκειμένου για συνεταιρισμούς. 
2.1.8 Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων εν ισχύ 

2.2 Σε όσες περιπτώσεις και προκειμένου για οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής, δεν εκδίδεται κάποιο από τα 
ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά, ο φορέας τα αντικαθιστά με αντίστοιχα έγγραφα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης ή καταγωγής του.  

2.3 Όλα τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ενώ σε διαφορετική 
περίπτωση πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική. Η μη τήρηση του όρου 
αυτού οδηγεί στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. 

2.4 Εφόσον ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά αποτελείται από ένωση προμηθευτών, τα 
αποδεικτικά μέσα πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα μέλη της σύμφωνα και τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της 
παρούσας. Η μη τήρηση του όρου αυτού οδηγεί στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. 

 

Άρθρο 14ο : Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα πριν τη λήξη της προσφοράς, να παρατείνει τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς του και της εγγύησης συμμετοχής για επιπλέον χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, κατ’ 

ανώτατο όριο. Στην περίπτωση παρέλευσης και του προηγούμενου, ανώτατου χρονικού ορίου, ο διαγωνισμός ματαιώνεται εκτός 

εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένη τη συνέχιση της διαδικασίας για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, 

οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν ή όχι την προσφορά τους, εφόσον του 

ζητηθεί πριν την πάροδο του προηγούμενου ανώτατου ορίου παράτασης. Στην περίπτωση αυτή, όσοι οικονομικοί φορείς 

επιλέξουν να μην παρατείνουν την προσφορά τους αποκλείονται και η διαδικασία θα συνεχιστεί με όσους από τους φορείς την 

παρέτειναν. 

  

Άρθρο 15
ο 
: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία και ώρα που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 
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Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 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 όσους 

από τους οικονομικούς φορείς, οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (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 : Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Άρθρο 17ο : Κριτήρια ανάθεσης 

1. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με τα κάτωθι:  

1.1 για τα υγρά καύσιμα οχημάτων και μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στις ομάδες Α και Β, η ανάθεση 
θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων βάση του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή, την ημέρα 
παράδοσης τους, ανά είδος καυσίμου, 

1.2 για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ομάδα Γ, η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα 
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
ομάδας.  

2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή, με ακρίβεια τριών (3) δεκαδικών ψηφίων 
σύμφωνα και με το άρθρο 12 της παρούσας. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή θα 
πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής, παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις σχετικές προσφορές. 
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Άρθρο 18ο : Ενστάσεις - προσφυγές 

Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της διενέργειας του, κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής και της 
συμμετοχής οικονομικού φορέα σε αυτόν, επιτρέπεται ένσταση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας 
Αρχής, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.    

β. Ένσταση κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής 

Η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
της προσβαλλόμενης πράξης. Δικαίωμα υποβολής της ένστασης της παρούσας παραγράφου έχουν μόνο οι 
οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό.    

Β. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί των ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Η λήψη απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί 
των ενστάσεων γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’).   

Γ. Για το παραδεκτό της ασκηθείσας ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού 
ίσου προς το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Το παράβολο αυτό που αποτελεί δημόσιο 
έσοδο, επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασιστικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής.    

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
ειδικής φόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο θα φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το ανωτέρω έγγραφο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά χωρίς να φέρει ψηφιακή 
υπογραφή, πρέπει να υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή το πρωτότυπο έγγραφο εντός προθεσμίας τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εκτός εάν υπάρχει διάσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού εγγράφου 
και του πρωτοτύπου που προσκομίστηκε στην αναθέτουσα αρχή οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
θεωρείται η ημερομηνία αποστολής με βάση τα στοιχεία του ταχυδρομείου. Όσον αφορά στην κατάθεση του 
απαιτούμενου παραβόλου, αυτό κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

 

Άρθρο 19ο : Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν και πριν την έκδοση της κατακυρωτικής 
απόφασης, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον οικονομικό φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να 
προσκομίσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, όλα τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Στην περίπτωση που 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, έχουν ήδη κληθεί σε προγενέστερο χρόνο να υποβάλουν τα 
αποδεικτικά μέσα όλοι οι συμμετέχοντες, ο φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και εντός της ίδιας 
ως ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, υποβάλει επικαιροποιημένα έγγραφα ή λοιπά δικαιολογητικά για όσα από 
αυτά έχει τυχόν παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους.  
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Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προβεί στη 
συμπλήρωση τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).  

2. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται η κατακυρωτική 
απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).  

3. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης, καλείται ο ανάδοχος να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.  

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπερ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής, ενώ η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην κατακύρωση στον 
προσφέροντα την αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά.   

4. Επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων, εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 20ο : Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ματαιώσει την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης με αιτιολογημένη απόφαση της, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα τις αναφερόμενες στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147 Α’). 

 

Άρθρο 21ο : Διάρκεια συμβάσεων 

Η διάρκεια των αντιστοίχων συμβάσεων για τις ομάδες Α και Β ορίζεται κατά μέγιστο σε δώδεκα (12) μήνες για καθεμία, 

από την υπογραφή τους ή μέχρι τη συμπλήρωση των ποσοτήτων ή του οικονομικού αντικειμένου τους (όποιο από τα δύο 

τελευταία επέλθει πρώτο) σε διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι 

προβλεπόμενες ποσότητες μέχρι την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, ο εργοδότης μπορεί 

να ζητήσει παράταση της οικείας σύμβασης για την απορρόφηση των υπολοιπόμενων ποσοτήτων, χωρίς όμως εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος να προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της οικείας σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την ομάδα Γ ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της. 

 

Άρθρο 22ο : Ειδικοί όροι 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα   του Προσαρτήματος Α   του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

 

Άρθρο 23ο : Τρόπος πληρωμής 

1) Για τις συμβάσεις των ομάδων Α και Β: 
Η  πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται τμηματικά από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου 

μετά την διενέργεια της ανά μήνα, οριστικής παραλαβής των ειδών και με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αξία των ειδών που παραλαμβάνονται 
ανά μήνα σύμφωνα με τα προηγούμενα, θα εξοφλείται σε ποσοστό 100%.  
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2) Για τη σύμβαση της ομάδας Γ: 
Η  πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει άπαξ από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου μετά την 

διενέργεια της οριστικής παραλαβής των αντιστοίχων ειδών και με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αξία των ειδών που θα παραληφθούν θα 
εξοφληθεί σε ποσοστό 100%.  

3) Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι : 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που αφορά η πληρωμή ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης των υλικών στην αποθήκη, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’),  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη του εργοδότη 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

4) Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη.  

 

Άρθρο 24ο : Παραλαβή προμήθειας 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες συμβάσεις θα γίνεται από την αρμόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής για τις συνολικές ποσότητες ειδών κάθε συμπληρωμένου μήνα παράδοσης.  
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μπορεί να παραλάβει είδη με παρατηρήσεις ή να τα απορρίψει λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί, το κόστος διενέργειας εργαστηριακών ή άλλων 

ελέγχων, βαρύνει τον προμηθευτή.  

Εκτός των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

 

Άρθρο 25ο : Τεχνικές προδιαγραφές 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Κ.1 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, 

το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο 

κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά 

μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο 

κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή 

προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω 

απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι 

προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την Υ.Α 
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355/2000/2001 ΦΕΚ410Β / 11-4-2001 ‘’Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου’’  παρουσιάζονται 

στους δύο παρακάτω πίνακες : 

Πίνακας 1.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης) % m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Νερό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 12937: 1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου  μm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) στους 60 oC     

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη:      

Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 1998 

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

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 1988 (γ) 

 

 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει 

γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου 

υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών 

παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε 

δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την 

απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 

(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). 

(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). 

 
Πίνακας 1.2 

  Όρια  Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β) ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α) oC +5 -5 EN 116 

  
(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν 

ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής 

της Χειμερινής περιόδου. 

(β) Όπου : 
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Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 
Πίνακας 1.3 

Πρότυπο Τίτλος 

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

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

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

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

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

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

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

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

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- 
tube method. 

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates 

PrEN ISO 12937: 1996 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration 
method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – Spectrometric 
method 

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

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

 
 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

Σύμφωνα με την Υ.Α 291/2003/2004 (ΦΕΚ 332Β / 11-2-2004) ‘’Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την 

Οδηγία 98/70/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ’’ οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές για καύσιμα του εμπορίου που 

χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα 



 
ΑΔΑ: 70ΜΑΩΗΜ-ΥΝ0 

 

 

24 

που ακολουθεί : 

Πίνακας 1.4 

  Όρια  

Παράμετρος (1) Μονάδες Ελαχ. Μεγ. 

Αριθμός κετανίου  51,0 - 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3   -  845 

    

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - 

Απόσταξη:     

Απόσταγμα 95% (v/v) στους  0C - 360 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες % m/m - 11 

Περιεκτικότητα σε θείο Mg/kg - 10 

    

 

(1) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 590:1999. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική 

μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 590:1999, εφόσον μπορεί να 

αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίσια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας 

με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Κ.2 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η 

οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να 

λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη 

οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων 

η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση 

και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 

Η βενζίνη τύπου LPR είναι πτητικό πετρελαιοειδές προοριζόμενο για την λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, 

με επιβαλλόμενη ανάφλεξη για την προώθηση των οχημάτων, με υποκατάστατο μολύβδου.  

Απαιτήσεις από την βενζίνη τύπου (LPR) 

· Να εξασφαλίζει εύκολο ξεκίνημα του κινητήρα ιδίως τον χειμώνα, να δίνει μεγάλες επιταχύνσεις και να μην 

προκαλεί το φαινόμενο της ατμόφραξης. 

· Να καίγεται στον κινητήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται το ‘’κτύπημα’’ του κινητήρα ( 

πυράκια). 

· Να μην παρουσιάζει διαβρωτικές ιδιότητες και να μην έχει τάση να σχηματίζει αποθέματα στον κινητήρα 

κατά την χρήση της. 
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· Να μην παθαίνει φυσικές ή χημικές μεταβολές κατά την αποθήκευση που θα αλλοίωναν ενδεχομένως τις 

παραπάνω απαιτήσεις. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα 

πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.  

Η βενζίνη θα είναι φινιρισμένη και θα προέρχεται από ανάμιξη σε διυλιστήριο. Θα έχει υποστεί επεξεργασία και 

αναμίξεις, όπως αποθείωση, καταλυτική αναμόρφωση (για αύξηση του αριθμού οκτανίων), προσθήκη οξυγονούχων 

ενώσεων (για την τελική διόρθωση του αριθμού οκτανίων), προσθήκη υγραερίων (για ρύθμιση της πτητικότητας 

κλπ.  

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά 

τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, 

υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, 

όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο 

καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών 

δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο 

χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση 

των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. 

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη 

βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης Δε θα 

πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την Υ.Α 

355/2000/2001 ΦΕΚ410Β / 11-4-2001  «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται 

στους δύο παρακάτω πίνακες : 

Πίνακας 2.1 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C)  Κλάση 1  EN ISO 2160 
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Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 

 
Πίνακας 2.2 

Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   Κλάση Α 
(α) 

Κλάση C 
(α) 

Κλάση C1 
(α) 

ελέγχου 

Τάση ατμών  Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 

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

% απόσταγμα στους 70 oC Ε70 % (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 100 oC 
Ε100 

% (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 150 oC 
Ε150 

% (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  

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

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

Δείκτης απόσταξης (VLI)        

(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  

 

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

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της 

Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται 

και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

(β) όπου: VP = Τάση ατμών 

Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, 

κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό 

δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής 

περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI. 

(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 

(εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα 

ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη 

μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 
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Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 2.3 

Πρότυπο Τίτλος 

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

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

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

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

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

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to 
methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

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

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- 
tube method. 

PrEN 13016-1: 1997 (DVPE) Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air saturated 
vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 

 
 Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

Σύμφωνα με την Υ.Α 510 / 2004 / 2007 (ΦΕΚ 872Β / 4-6-2007) ‘’Καύσιμα αυτοκινήτων – Αμόλυβδη βενζίνη - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δικιμών’’ ορίζονται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές για αμόλυβδη βενζίνη του εμπορίου 

που χρησιμοποιείται από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης. Η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να έχει τις 

ακόλουθες προδιαγραφές : 

Παράμετρος Μονάδα 
Όρια  

Μέθοδος 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Ερευνητικός αριθμός οκτανίου RON  95 - prEN ISO 5164 

Αριθμός οκτανίου κινητήρα MON  85 - prEN ISO 5163 

Πυκνότητα στους 15οC Kg/m3 720 775 EN ISO 3675 / EN ISO 12185 

Τάση ατμών θερινή περίοδος kPa 45,0 60,0 EN 13016-1 

Απόσταξη     

- απόσταγμα στους 70οC % v/v 20,0 48,0 
EN ISO 3405 

- απόσταγμα στους 100οC % v/v 46,0 71,0 
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- απόσταγμα στους 150οC % v/v 75,0 - 

- τέλος απόσταξης οC  210 

- υπόλειμμα απόσταξης % v/v  2 

Δείκτης ατμόφραξης (VLI) 

(10VP+7E70) (1) 
  1050 (2)  

Περιεκτικότητα σε μόλυβδο mg / l - 5 prEN 237 

Περιεκτικότητα σε θείο mg/kgr - 10 EN ISO 20846 / EN ISO 20884 

Αντοχή στην οξείδωση  min 360  EN ISO 7536 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml  5 EN ISO 6246 

Ανάλυση υδρογονανθράκων      

- ολεφίνες % v/v - 18,0 

prEN 14517 / ASTMD1319 
- αρωματικοί % v/v - 35,0 

- βενζόλιο % v/v - 1,0 EN 12177 /       EN 238 /       
prEN 14517 

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο % (m/m) - 2,7 EN 1601 /         EN 13132 

Οξυγονούχες ουσίες  % v/v   EN 1601 /         EN 13132 

- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται 

σταθεροποιητές) 
% v/v - 3,0  

- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη 

σταθεροποιητών) 
% v/v - 5,0  

- Ισοπροπυλική αλκοόλη % v/v - 10,0  

- Τριτοταγής βουτυλική  αλκοόλη % v/v - 7,0  

- Ισοβουτυλική αλκοόλη % v/v - 10,0  

- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα 

ανά μόριο 
% v/v - 15,0  

- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις % v/v - 10,0  

 

(1) όπου VP = τάση ατμών και Ε70 = απόσταγμα στους 70οC 

(2) Ισχύει για την μεταβατική περίοδο για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Κ.3 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει το πετρέλαιο θέρμανσης είναι οι παρακάτω: 
  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΟΡΙΑ  

                                                                                                                                          ΜΙΝ  ΜΑΧ  
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Πυκνότητα στους 15ο C, Kgr/m3  Να αναφέρεται  

Σημείο αναφλέξεως, ο C , ελάχ.  
Σημείο ροής, °C, μεγ.  
Από 1/10 εώς 31/3  
Από ¼ εώς 30/9  

55  -9  
0  

CFPP, ο C, μέγ.  

από 1/10 εώς 31/3  -5  

από 1/4 εώς 30/9  -  

Νερό και υπόστημα, % κ.ο., μέγ  0.10  

Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β. μέγ. (σε υπόλειμμα 10%)  0.30  

Τέφρα, % κ.β. , μέγ.  0,02  

Απόσταγμα στους 350 ο C, % κ.ο., ελάχ  85  

Ιξώδες στους 40 ο C, cst μέγ.  6  

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, δίαρκεια 3 ώρες , ASTM No , μεγ  3  

Δείκτης κετανίου , ελάχ.  40  

Χρώμα  Κόκκινο  

Έντασης χρώματος , ASTM No ,  3,0  5,0  

Ιχνηθέτης : Solvent Yellow 124, mg/l  6  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Κ.4 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Οι προδιαγραφές των λιπαντικών περιγράφονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό για τα υπό προμήθεια είδη που 

συνοδεύει την παρούσα μελέτη και επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω : 

1. Άδεια χημείου  του κράτους για τα υπό προμήθεια λιπαντικά 

2. Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας για το γεγονός ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και ότι οι 

αναγραφόμενες προδιαγραφές είναι πραγματικές 

3. Τα λιπαντικά θα έχουν έτος κατασκευής & συσκευασίας όχι παραπάνω από ένα έτος πριν από την ημερομηνία 

που θα παραληφθούν από το Δήμο. 

 

Άρθρο 26ο : Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί: 
1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
2. Σε δύο οικονομικές εφημερίδες 
3. Σε δύο ημερήσιες και μία τοπική εφημερίδα της έδρας του νομού 

    Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: www.hersonissos.gr και www.promitheus.gov.gr .   

    Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου, η υπ’ αριθμ. 401/2016 Απόφαση της 

http://www.hersonissos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας θα αναρτηθεί  στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  . 

   Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, τόσο της αρχικής όσο των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, 
βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.  

 

Άρθρο 27ο : Τελικές Διατάξεις 

Για όσα θέματα δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στην παρούσα και ανακύπτουν κατά τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).  

 
Μ.Ε.Δ   

                               Ο Aντιδήμαρχος 
 Οικονομικών υπηρεσιών 

 

 

        Εμμανουήλ Πλευράκης  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ         
1. Τμήμα Προμηθειών  

2. Φ.Β3 

3. Φ.48β 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


