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Α. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ∆απάνη σε € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α  
µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 15% 

988.141,64 

ΦΠΑ 23%                                                                            227.272,58 

ΣΥΝΟΛΟ Α 1.215.414,22 

Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β  
µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 15% 

91.895,58 

ΦΠΑ 23%                                                                    21.135,98 

ΣΥΝΟΛΟ Β 113.031,56 

Γ. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 
µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 15% 

205.427,95 

ΦΠΑ 23%                                                                             47.248,43 

ΣΥΝΟΛΟ Γ 252.676,38 

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 
1.581.122,16 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:  22 /2014 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των 

λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου ως ακολούθως: 

Α) προµήθεια καυσίµων για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

(diesel κίνησης )  

Β) προµήθεια καυσίµων για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

(βενζίνη αµόλυβδη)  

Γ) προµήθεια λιπαντικών και αντιψυκτικών για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του ∆ήµου  

∆) προµήθεια καυσίµων για τη θέρµανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Χαλανδρίου 

(Παιδικοί Σταθµοί, ΚΑΠΗ, «ΕΥΡΥΠΙ∆ΗΣ»-Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου Χαλανδρίου 

(αθλητικές εγκαταστάσεις), “Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου” του ∆ήµου Χαλανδρίου), 

Ε) προµήθεια καυσίµων για τη θέρµανση των σχολικών συγκροτηµάτων, κτιρίων και εν γένει 

εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από: 

•   το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθµιας Εκπαίδευσης» του ∆ήµου Χαλανδρίου, 
 

Σχολικές Μονάδες-Συγκροτήµατα ∆ιεύθυνση 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ∆ηµοτικού-1ου  
Νηπιαγωγείου 

Αριστοφάνους 42 & 
Καραολή και ∆ηµητρίου 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6ου ∆ηµοτικού Φιλικής Εταιρείας 2 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 12ου ∆ηµοτικού –15ου  
Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων & Ταυγέτου 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14ου ∆ηµοτικού-
11ουΝηπιαγωγείου Θησεως & Ευριπίδου 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 16ου ∆ηµοτικού-
16ουΝηπιαγωγείου Τρίτση & Παπανικολάου 2 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
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Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) 
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 2106897630 – 2106853330 
Fax: 2106853330 
Email: vkarytsioti@gmail.com 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
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•    το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης» του ∆ήµου Χαλανδρίου, 
 

Σχολικές Μονάδες- 
Συγκροτήµατα 

∆ιεύθυνση  

1ο Γυµνάσιο  -  1o Λύκειο ∆ιονύσου & Καλλισπέρη 

2ο Γυµνάσιο  -  2o Λύκειο Ιωαννίνων & Πεντέλης 

4ο Γυµνάσιο Κιθαιρώνος 2 & Ιωαννίνων 

5ο Γυµνάσιο Λοκρίδος & Μεθώνης 

6ο Γυµνάσιο - ΕΠΑΣ Γρίβα 14 & Ποταµού Καλαµά 

7ο Γυµνάσιο Κόδρου 24 

8ο Γυµνάσιο 
28ης Οκτωβρίου – Φιλλίπου & Αγίας 
Φωτεινής  

4o Λύκειο Εθνικής Αντιστάσεως 45 & Λευκάδος  

5o Λύκειο Αριστοφάνους & Σαλαµίνος 

1ο ΕΠΑΛ Ναυαρίνου 5 & κωστή Παλαµά 

2ο ΕΠΑΛ Έλλης 3 

3ο ΕΠΑΛ - 7ο ΕΠΑΛ-ΣΕΚ    Ριζαρείου 22 
 

 

Η τιµολόγηση των καυσίµων θα δίνεται µε έκπτωση % (επί τοις εκατό στην ισχύουσα µέση 

χονδρική τιµή κατά την ηµέρα παράδοσης), βάσει του «∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών», του 

Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού, της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τοµέα της 

Περιφέρειας Αττικής, ενώ η τιµολόγηση των λιπαντικών θα δίνεται µε τιµή µονάδας σταθερή καθ’ 

όλη την διάρκεια της προµήθειας. 

 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών προβλέπεται να 

ανέλθει στο ποσό των  1.581.122,16 ΕΥΡΩ.  Στo παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ 

23% και το δικαίωµα προαίρεσης 15% .   

Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της και για τα έτη 2014, 2015 και 2016 ή και µέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού της. Ειδικά, για την προµήθεια βενζίνης (αµόλυβδη) και το  πετρέλαιο θέρµανσης 

οι συµβάσεις  θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία λήξης των υφιστάµενων αντίστοιχων συµβάσεων.  

Συγκεκριµένα θα ισχύσουν από 1-5-2015  για την  προµήθεια  βενζίνης  (αµόλυβδη)   και  από   25-4-2015  

για  τη  προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης.  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου από Ιδίους Πόρους για τα 

οικονοµικά έτη 2014, 2015, 2016 Συγκεκριµένα θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου στους 

ακόλουθους Κ.Α.:  
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Α. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 Κωδικοί Αριθµοί Είδος ∆απάνης 
Ο.Ε. 2014 

σε € 
Ο.Ε. 2015 

Σε € 
Ο.Ε. 2016 

Σε € 

Α)   Κ.Α. 10.6411.01  
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών 
µέσων (καύσιµα)   

 
5.000,00 5.000,00 

 Κ.Α. 10.6411.05 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

 
- 500,00 500,00 

B) K.A. 15.6411.01 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών 
µέσων (καύσιµα)   

- 
1.500,00 1.500,00 

Γ)   Κ.Α. 15.6643          
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό 

- 
34.972,96 34.972,96 

 K.A. 15.6411.05 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

 
- 500,00 500,00 

∆)   Κ.Α. 20.6641.05 
Προµήθεια βενζίνης για κίνηση οχηµάτων 
και µηχανηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού) 

- 

16.999,66 16.999,65 

Ε) Κ.Α. 20.6641.10 
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση οχηµάτων 
και µηχανηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού) 

 
100.000,00 371.405,38 371.405,38 

 K.A. 20.6641.02 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

 
16.000,00 

 
15.813,00 

 
15.813,00 

Ε)   Κ.Α. 30.6641.01  
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων) 

- 
3.500,00 3.500,00 

 K.A. 30.6641.09 
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

 
500,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

Ζ)   Κ.Α. 35.6641,01  
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Πρασίνου) 

- 
7.000,00 7.000,00 

 K.A. 35.6641.09 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

 
2.000,00 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 K.A. 35.6644.01 
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες 
(χλοοκοπτικά) 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 K.A. 35.6644.02 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

 
1.500,00 

Η) Κ.Α. 45.6641.01  
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία 
Νεκροταφείου) 

- 
2.000,00 2.000,00 

 K.A. 45.6641.09 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 

- 
500,00 500,00 

   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  121.500,00 467.690,97 467.690,96 

  ΣΥΝΟΛΟ  859.253,60 

  ΦΠΑ 23% 197.628,33 

  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
1.056.881,93 
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Επίσης, η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των σχολικών επιτροπών Α´ κ Β΄ για τα 
οικονοµικά έτη 2015 και 2016.  
 

Β. ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» 
του ∆ήµου Χαλανδρίου 

 
Α) Πετρέλαιο θέρµανσης  για 2 έτη  98.288,32 € (µε ΦΠΑ) [ποσότητα καυσίµου: 75.600 lt]  

 
Πίστωση του Προϋπολογισµού του Ο.Ε.2015 και Ο.Ε.2016 για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ποσού 98.288,32 € µε βάση την υπ’ αριθµ. 26/2014 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, µε την 
οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της προµήθειας υγρών καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

          Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρµανσης 79.909,20€  ( πλέον ΦΠΑ 23%) = 98.288,32 € 

 
 

Γ. ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»  
του ∆ήµου Χαλανδρίου 

 
Α) Πετρέλαιο θέρµανσης για 2 έτη 219.718,60 € (µε ΦΠΑ) [ποσότητα καυσίµου 169.000 lt] 
 
Πίστωση του Προϋπολογισµού του Ο.Ε.2015 και Ο.Ε.2016  για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ποσού 219.718,60 € µε βάση την υπ’ αριθµ. 14/2014 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, µε 
την οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της προµήθειας υγρών καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής 
πίστωσης 

          Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρµανσης  178.633,00€  ( πλέον ΦΠΑ 23%) = 219.718,60 €  

 

Οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω του ειδικού 

καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχουν Κ. Α., σχετική µνεία γίνεται  στο  έγγραφο αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΠ. ΕΣ. 

 

Ειδικότερα, προβλέπεται - σε σύνολο - η προµήθεια των παρακάτω ειδών (ανά CPV): 

 

 ΕΙ∆ΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε 

λίτρα) 

1 Πετρέλαιο  diesel 091 34200-9 638.000,00 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 091 32100-4 45.000,00 

3 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

091 35100-5 
 

298.400,00 

4 Λιπαντικά  092 10000-4 24.875,00 
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Αναλυτικά, η κατανοµή των ποσοτήτων ανά φορέα έχει ως εξής: 

 
Α. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ CPV Χρήση 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 
για 2 έτη 

1 
Καύσιµο 
πετρελαιοκινητήρων 
diesel 

091 34200-9 
Οχήµατα και 
µηχανήµατα 
υπηρεσιών ∆ήµου 

 

   Σύνολο diesel: 638.000,00 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 09132100-4 
Οχήµατα και 
µηχανήµατα 
υπηρεσιών ∆ήµου 

 

   Σύνολο αµόλυβδης: 45.000,00 

3 Λιπαντικά 092 10000-4 
Οχήµατα και 
µηχανήµατα 
υπηρεσιών ∆ήµου 

 

    24.875,00 

4 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

09135100-5   

   Α΄ Παιδικός Σταθµός 6.000,00 

   Β΄ Παιδικός Σταθµός  5.600,00 
   ΣΤ΄ Παιδικός Σταθµός  6.800,00 
   Η΄ Παιδικός Σταθµός   7.000,00 

   
ΚΑΠΗ Κάτω 
Χαλανδρίου             

5.400,00 

   
Νέος Π.Σ. Ανω 
Πάτηµα 

7.000,00 

   

Πετρέλαιο θέρµανσης 
για το γήπεδο 
ποδοσφαίρου του 
Αθλητικού Κέντρου 
‘’Ν.Πέρκιζας’’   

6.000,00 

   
Πετρέλαιο θέρµανσης 
για το Αετοπούλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο 

10.000,00 

   
Σύνολο πετρελαίου 

θέρµανσης: 
53.800,00 

 
 

Β. ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Χαλανδρίου 

ΕΙ∆ΟΣ CPV Χρήση 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 
για 2 έτη 

1 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

09135100-5  λίτρα 

   
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου  
∆ηµοτ.-1ου  Νηπιαγ. 

14.000,00 

   
6ο ∆ηµοτικό 
 

5.600,00 

   
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 12ου  
∆ηµοτ. –15ου  Νηπιαγ. 

24.000,00 

   
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 14ου  
∆ηµοτ.-11ου  Νηπιαγ. 

18.000,00 

   
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 16ου  
∆ηµοτ.-16ου  Νηπιαγ. 

14.000,00 

   Σύνολο πετρελαίου 75.600,00 
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θέρµανσης: 
 

 
Γ. ΝΠ∆∆ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ»του ∆ήµου Χαλανδρίου 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, και 

σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος για τον καθένα από τους παραπάνω φορείς θα εξυπηρετεί σε καύσιµα 

όλα τα οχήµατα, µηχανήµατα και όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου Χαλανδρίου, 

τα οποία είναι υπό τη διαχείριση των φορέων που παραπάνω αναφέρονται.  

Συγκεκριµένα: 
 

Α. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των κτιρίων των  αποκεντρωµένων  

υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Χαλανδρίου  καθώς  και  των  σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου, εντός δύο (2) εργάσ ι µων  ηµερών από την ζήτηση του. 

Β. Η παράδοση του πετρελαίου για την κίνηση των οχηµάτων θα γίνεται τµηµατικά στη 

δεξαµενή του χώρου του συνεργείου του ∆ήµου, όπως περιγράφεται στην ΕΣΥ (τεχνικές προδιαγραφές 

- ειδικές, παρ. 3 ∆εξαµενή καυσίµων), εντός δύο (2) εργάσ ι µων  ηµερών από την ζήτηση του. 

Γ. Η παράδοση των βενζινών θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. Οι 

εγκαταστάσεις του προµηθευτή θα βρίσκονται απαραιτήτως, εντός των ορίων του ∆ήµου και όµορων 

∆ήµων έως 5km και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 

παράδοση θα είναι άµεση, σε προκαθορισµένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο 

ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασµό των οχηµάτων του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι  

 

 ΕΙ∆ΟΣ CPV Χρήση 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
σε λίτρα 
ανα έτος 

1 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

09135100-5  λίτρα 

   1ο Γυµν.  -  1o Λύκειο 19.000,00 

   2ο Γυµν.  -  2o Λύκειο 21.000,00 

   4ο Γυµν. 11.000,00 

   5ο Γυµν.- 15.000,00 

   6ο Γυµν. - ΕΠΑΣ 11.000,00 

   7ο Γυµν. 8.000,00 

   8ο Γυµν.       12.000,00 

   4o Λύκειο 8.000,00 

   5o Λύκειο 12.000,00 

   1ο ΕΠΑΛ 10.000,00 

   2ο ΕΠΑΛ 25.000,00 

  
3ο ΕΠΑΛ - 7ο ΕΠΑΛ-
ΣΕΚ    

17.000,00 

  
Σύνολο 

πετρελαίου 
θέρµανσης: 

169.000,00 
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        υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ∆ήµου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για  

         κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την 

τροφοδοσία   καυσίµων   (βυτιοφόρων,   πρατηριούχων)   να   καλύπτει   την   τροφοδοσία   των 

οχηµάτων του ∆ήµου κατά προτεραιότητα. 

∆. Η παράδοση των λιπαντικών και αντιψυκτικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό 

χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν 

έγγραφης εντολής του Τµήµατος Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 

(ΤΚΕΣΟΜ) εντός πέντε (5) εργάσιµων  ηµερών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά 

την διάρκεια της σύµβασης.  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.∆.∆. 

Για κάθε είδος καυσίµου κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η µεγαλύτερη προσφερόµενη 

ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιµών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ηµέρα παραδόσεως, βάσει 

του «∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών», του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού, της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

του Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς 

να υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14. 

Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή στο 

σύνολο της οµάδας. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε 

περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, όµως υποχρεούται να 

προµηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε οµαδας του προϋπολογισµού. 

     Ο ∆ήµος Χαλανδρίου και τα Ν.Π.∆.∆. (Σχολικές Επιτροπές) διατηρούν το δικαίωµα να εκτελέσουν την 

προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των 

απαιτούµενων καυσίµων. Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και 

τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκοµίζει δήλωση συµµόρφωσης του Ν1599/1986. 

Η ποιότητα των καυσίµων πρέπει να είναι όµοια µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 

(ΕΛ.∆.Α.) και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του 

Κράτους, µε έξοδα του Αναδόχου.  

                                                                                                            Χαλάνδρι,      8-7-2014                                                                       

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΚΕΣΟΜ 

 Ο ∆/ΝΤΗΣ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 

Πολ. Μηχανικός ΠΕ 

  

 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 



 

 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 9 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(∆ΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Α.Π.1465/23-05-2014) 
 

 
ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                

Λίτρα 
ΜΕΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. 

ΣΥΝΟΛΟ                                              
(€)                        

  ΟΜΑ∆Α 1       

1 
Πετρέλαιο  diesel (κινησης) 638.000,00 1,074 685.212,00 

  ΟΜΑ∆Α 2       

2 Βενζίνη αµόλυβδη 45.000,00 1,355 60.975,00 

  ΟΜΑ∆Α 3       

3 Πετρέλαιο θέρµανσης 298.400,00 1,057 315.408,80 

  
ΟΜΑ∆Α 4       

4 Λάδι υδραυλικό SAE 32                                               
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων  

5.250,00 1,85 9.712,50 

5 Λάδι για ντιζελοκινητήρες  10W-40                                               
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

250 3,5 875 

6 Λάδι για ντιζελοκινητήρες  15 w/40 
API CF-4   ACEA A2-B2-E2                      
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

5.000,00 2,9 14.500,00 

7 Λάδι για σασµάν A.T.F. DEXRON III                                                         
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

1.500,00 2,85 4.275,00 

8 Λάδι υδραυλικό SAE 46                                             
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

5.000,00 2 10.000,00 

9 Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο Νο2 
γενικής χρήσεως                                                               
σε βαρέλια των 50 λίτρων 

500 2,95 1.475,00 

10 Βαλβολίνη 80w/90 GL 4                                 
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

1.000,00 2,5 2.500,00 

11 Λάδι υδραυλικό SAE 68                                      
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

1.500,00 1,85 2.775,00 

12 Υγρά συντήρησης µπαταρίας                                
σε δοχεία 4 λίτρων  

300 1,5 450 

13 Αντιψυκτικό υγρό συµπυκνωµένο                               
σε δοχεία των 20 λίτρων 

2.000,00 1,95 3.900,00 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) 
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 2106897630 – 2106853330 
Fax: 2106853330 
Email: vkarytsioti@gmail.com 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:     22/2014 
 



 

 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 10 

14 

Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40                                   
σε δοχεία των 4 λίτρων                             

500 4,5 2.250,00 

15 

Συνθετικό λιπαντικό saso fc                                  
σε δοχεία των 1 λίτρου 

150 6,5 975 

16 Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 
30W                              σε δοχεία 
του 1 λίτρου 150 2,3 345 

17 

Γράσο βάσεως λιθίου                                                   
Σε δοχεία των 16 λίτρων                                                     

200 3 600 

18 

Υγρό AdBlue                                                          
Σε δοχεία των 10 λίτρων  

1.500,00 0,65 975 

19 

Υγρά φρένων DOT 4                                     
Σε δοχεία των 250ml 75 7,9 592,5 

     ΟΜΑ∆Α 1 685.212,00 

     ΟΜΑ∆Α 2 60.975,00 

     ΟΜΑ∆Α 3  315.408,80 

     ΟΜΑ∆Α 4 56.200,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 1.117.795,80 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 167.669,37 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 1.285.465,17 

 ΦΠΑ 23% 295.656,99 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.581.122,16 

 

 

Οι  παραπάνω  ποσότητες  υπολογίσθηκαν  µε  βάση  τις  καταναλωθείσες  ποσότητες  του 

προηγούµενου  έτους  και  είναι  εντός  των  καθοριζόµενων  ορίων  από  την  υπ’  αριθ. 

1450/550/1982 (ΦΕΚ  93/Β’)  Απόφαση  Υπουργού  Προεδρίας  Κυβερνήσεως,  όπως  αυτά 

τροποποιήθηκαν µε την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/Β’) και µε την ΚΥΑ 

543/5543/2000(ΦΕΚ 376/Β’). 

 

 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου µπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προµήθεια ειδών 

έως 15%, ως δικαίωµα προαίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 

Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 

µε τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµιά  αντίρρηση και απαίτηση από τον προµηθευτή. 

 

Στη συνέχεια αναλύεται ο προυπολογισµός ανα φορέα: 
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Α. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 
ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                

Λίτρα 
ΜΕΣΗ 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΕΥΡΩ/Λίτ. 

ΣΥΝΟΛΟ                                
(€) 

  ΟΜΑ∆Α 1      

1 Πετρέλαιο  diesel (κινησης) 638.000,00 1,074 685.212,00 

  
ΟΜΑ∆Α 2 

     

2 Βενζίνη αµόλυβδη 45.000,00 1,355 60.975,00 

  
ΟΜΑ∆Α 3 

     

3 Πετρέλαιο θέρµανσης 
53.800,00 1,057 56.866,60 

  
ΟΜΑ∆Α 4 

     

4 Λάδι υδραυλικό SAE 32                                               
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων  

5.250,00 1,850 9.712,50 

5 Λάδι για ντιζελοκινητήρες  10W-40                              
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

250,00 3,500 875,00 

6 Λάδι για ντιζελοκινητήρες  15 w/40 API 
CF-4   ACEA A2-B2-E2                                                               
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

5.000,00 2,900 14.500,00 

7 Λάδι για σασµάν A.T.F. DEXRON III                                    
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

1.500,00 2,850 4.275,00 

8 Λάδι υδραυλικό SAE 46                                             
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

5.000,00 2,000 10.000,00 

9 Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο Νο2 γενικής 
χρήσεως                                                               
σε βαρέλια των 50 λίτρων 

500,00 2,950 1.475,00 

10 Βαλβολίνη 80w/90 GL 4                                                 
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

1.000,00 2,500 2.500,00 

11 Λάδι υδραυλικό SAE 68                                              
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 

1.500,00 1,850 2.775,00 

12 Υγρά συντήρησης µπαταρίας                                
σε δοχεία 4 λίτρων  

300,00 1,500 450,00 

13 Αντιψυκτικό υγρό συµπυκνωµένο                               
σε δοχεία των 20 λίτρων 

2.000,00 1,950 
3.900,00 

14 
Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40                         
σε δοχεία των 4 λίτρων                              

500,00 4,500 2.250,00 

15 
Συνθετικό λιπαντικό saso fc                                  
σε δοχεία των 1 λίτρου 

150,00 6,500 975,00 

16 Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 30W                              
σε δοχεία του 1 λίτρου 

150,00 2,300 345,00 

17 
Γράσο βάσεως λιθίου                                                   
Σε δοχεία των 16 λίτρων                                                     

200,00 
3,000 600,00 

18 
Υγρό AdBlue                                                          
Σε δοχεία των 10 λίτρων  

1.500,00 
0,650 975,00 

19 

Υγρά φρένων DOT 4 
Σε δοχεία των 250ml 

75,00 

7,900 592,50 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 859.253,60 

  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 
∆ικαίωµα Προαίρεσης 15% 128.888,04 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 988.141,64 
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Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                
Λίτρα 

ΜΕΣΗ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΕΥΡΩ/Λίτ. 

ΣΥΝΟΛΟ                                              
(€) 

  
ΟΜΑ∆Α 3 

     

3 Πετρέλαιο θέρµανσης 
75.600 1,057 79.909,20 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 79.909,20 

  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 
∆ικαίωµα Προαίρεσης 15% 11.986,38 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 91.895,58 

 

 
 

Γ. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                
Λίτρα 

ΜΕΣΗ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΕΥΡΩ/Λίτ. 

ΣΥΝΟΛΟ                                              
(€) 

  
ΟΜΑ∆Α 3 

     

3 Πετρέλαιο θέρµανσης 
169.000 1,057 178.633,00 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 178.633,00 

  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 
∆ικαίωµα Προαίρεσης 15% 26.794,95 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 205.427,95 

 

 

Α. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ∆απάνη σε € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α  
µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 15%       

988.141,64 

ΦΠΑ 23%                                                                             227.272,58 

ΣΥΝΟΛΟ Α 1.215.414,22 

Β. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β  
µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 15%       

91.895,58 

ΦΠΑ 23%                                                                    21.135,98 

ΣΥΝΟΛΟ Β 113.031,56 

Γ. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ  
µε ∆ικαίωµα Προαίρεσης 15%       

205.427,95 

ΦΠΑ 23%                                                                              47.248,43 

ΣΥΝΟΛΟ Γ 252.676,38 

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 
1.581.122,16 

 

 

 

 

 

 



 

 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 13 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου µπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προµήθεια ειδών έως 

15%, ως δικαίωµα προαίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», µε τους ίδιους 

όρους προµήθειας χωρίς καµιά  αντίρρηση και απαίτηση από τον προµηθευτή. 
 
 

Χαλάνδρι,    8  -7-2014 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΚΕΣΟΜ 

 Ο ∆/ΝΤΗΣ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 

Πολ. Μηχανικός ΠΕ 

  

 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑ∆Α 1 

 
 

 

Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής 

Τιµής Πώλησης (%) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

Αριθµητικά Ολογράφως 

 ΟΜΑ∆Α 1   

1 
Πετρέλαιο diesel 

(κίνησης)  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Η έκπτωση δίδεται ως  ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 

πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Εµπορίου της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω 

ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:    22/2014 
 

  
Χαλάνδρι, …./…./ 2014 

 
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑ∆Α 2 

 
 

 

Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής 

Τιµής Πώλησης (%) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

Αριθµητικά Ολογράφως 

 ΟΜΑ∆Α 2   

2 Βενζίνη Αµόλυβδη    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*Η έκπτωση δίδεται ως  ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 

πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Εµπορίου της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  Το ανωτέρω 

ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14. 

    

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:     22/2014 
 

  
Χαλάνδρι, …./…./ 2014 

 
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑ∆Α 3 

 
 
 

 

Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής 

Τιµής Πώλησης (%) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

Αριθµητικά Ολογράφως 

 ΟΜΑ∆Α 3 
  

3 Πετρέλαιο Θέρµανσης    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Η έκπτωση δίδεται ως  ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 

χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 

πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Εµπορίου της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  Το ανωτέρω 

ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:     22/2014 
 

  
Χαλάνδρι, …./…./ 2014 

 
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΜΑ∆Α 4 

 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                
 
 
 

Λίτρα 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(προ ΦΠΑ) 

 
ΕΥΡΩ/Λίτ. 

Τιµη 
προσφορας 
(προ ΦΠΑ) 

 
ΕΥΡΩ/Λίτ. 

  ΟΜΑ∆Α 4 
 

      

4 Λάδι υδραυλικό SAE 32                                               
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων  
 

5.250,00 1,850   

5 Λάδι για ντιζελοκινητήρες  10W-40                              
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 
 

250,00 3,500   

6 Λάδι για ντιζελοκινητήρες  15 w/40 API 
CF-4   ACEA A2-B2-E2                                                               
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 
 

5.000,00 2,900   

7 Λάδι για σασµάν A.T.F. DEXRON III                                    
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 
 

1.500,00 2,850   

8 Λάδι υδραυλικό SAE 46                                             
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 
 

5.000,00 2,000   

9 Γράσο λιθίου ή σιλικονούχο Νο2 
γενικής χρήσεως                                                               
σε βαρέλια των 50 λίτρων 
 

500,00 2,950   

10 Βαλβολίνη 80w/90 GL 4                                 
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 
 

1.000,00 2,500   

11 Λάδι υδραυλικό SAE 68                                      
σε βαρέλια των 180-200 λίτρων 
 

1.500,00 1,850   

12 Υγρά συντήρησης µπαταρίας                                
σε δοχεία 4 λίτρων  

300,00 1,500   

 
13 

 
Αντιψυκτικό υγρό συµπυκνωµένο                               
σε δοχεία των 20 λίτρων 

2.000,00 1,950   

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:     22/2014 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
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14 

 
Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40                         
σε δοχεία των 4 λίτρων                             

500,00 4,500   

15 

 
Συνθετικό λιπαντικό jaso fb ISO-L-EGB                                  
σε δοχεία των 1 λίτρου 
 

150,00 6,500   

 
16 

Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE 30W                       
σε δοχεία του 1 λίτρου 
 

150,00 2,300   

17 

Γράσο βάσεως λιθίου                                                   
Σε δοχεία των 16 λίτρων 
                                                      

200,00 3,000 

  
 

18 
 
 

Υγρό AdBlue                                                          
Σε δοχεία των 10 λίτρων  

1.500,00 0,650 

  

19 

Υγρά φρένων DOT 4 
Σε δοχεία των 250ml 

75,00 7,900 

  

  
Καθαρή Αξία 

   

  

ΦΠΑ 23% 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 
 

  
Χαλάνδρι, …./…./ 2014 

 
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(ΕΣΥ) 

 
 
 

Τ ε χνι κέ ς  Προδιαγραφές  (Γε νι κά)  
 
 
 
ΟΜΑ∆Α 1 

Α.Τ.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙ Ο DIESEL (ΚΙ ΝΗΣΗΣ)  
 
Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην απόφαση υπ’ 
Αριθµ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) «Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών». Το προϊόν θα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγµένο από 
διάφορες προσµίξεις και νερό.Τονίζεται ότι η περιγραφή αφορά DIESEL (EN590) και όχι 
Biodiesel. 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 2 
Α.Τ.2.ΒΕΝΖΙΝΗ  α µόλ υ βδη  
 
Η υπό προµήθεια αµόλυβδη βενζίνη (95RON) θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κάτωθι 
αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου: 
1) Η µε αρ.510/2004 (ΦΕΚ 872Β/04-06-2007) «Καύσιµα αυτοκινήτων-αµόλυβδη 
βενζίνη-απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών» και 
2) Η µε αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29-02-2012) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Η 
αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.)  
 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:    22/2014 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) 
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 2106897630 – 2106853330 
Fax: 2106853330 
Email: vkarytsioti@gmail.com 
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ΟΜΑ∆Α 3 
Α.Τ.3. ΠΕΤΡΕΛΑΙ Ο  Θ ΕΡΜ ΑΝΣΗΣ  
 
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µείγµα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν 
δύναται να περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες, θα είναι δε σύµφωνο µε τις κρατικές 
προδιαγραφές (ΕΛ.∆Α.) θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις: 
1) Κ.Υ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β΄/16-10-2003 «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του 
πετρελαίου θέρµανσης»,  
2) Κ.Υ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β΄/05-09-2003 – ∆ιόρθ. Σφαλµ στο ΦΕΚ-1630 Β/03) 
«∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης». 
 
Τα προς προµήθεια καύσιµα και το πρατήριο του προµηθευτή θα πρέπει, επίσης, να 
συµµορφώνονται στις διατάξεις των: 
1) Κ.Υ.Α.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-02-2012): Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 
2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
2) Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/02-05-2012): Μέτρα για τη µείωση της 
ποσότητας των ατµών βενζίνης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ 
«σχετικά µε τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατµών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασµού 
µηχανοκίνητων οχηµάτων σε πρατήρια καυσίµων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009. 
 

 
ΟΜΑ∆Α 4  
 
Α.Τ. 4. Λάδι υδραυλικό SAE 32 
Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 32 και συσκευασµένο σε βαρέλια 180-200 
λίτρων. 
Πρόκειται για ενισχυµένα λιπαντικά µε πρόσθετα θερµικής και οξειδωτικής σταθερότητας για 
υδραυλικά συστήµατα µε ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση. Θα είναι 
κατάλληλα για χρήση σε σύγχρονα βιοµηχανικά υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήµατα 
υψηλής πίεσης. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά 
και Ευρωπαϊκά. 
 
Α.Τ. 5. Λάδι για ντιζελοκινητήρες  10W-40 
Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό ιξώδες 
ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση 

σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, και θα πρέπει να υπερκαλύπτει 
την προδιαγραφή ΑΡΙ CG-4/CF-4 ACEA E2 A2 B2. Θα είναι πρωτογενές συσκευασµένο σε 
βαρέλια 180-200 λίτρων, τέλος θα είναι τύπου 10W 40.  
 
Α.Τ. 6. Λάδι για ντιζελοκινητήρες  15 w/40 API CF-4   ACEA A2-B2-E2 
Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό ιξώδες 
ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση 

σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, και θα πρέπει να υπερκαλύπτει 
την προδιαγραφή ΑΡΙ CG-4/CF-4 ACEA E2 A2 B2. Θα είναι πρωτογενές συσκευασµένο σε 
βαρέλια 180-200 λίτρων, τέλος θα είναι τύπου 15W/40. 
 
Α.Τ. 7. Λάδι για σασµάν A.T.F. DEXRON III   

Το λιπαντικό προορίζεται για χρήση σε αυτόµατα κιβώτια µετατροπής ροπής και υδραυλικά 
τιµόνια (A.T.F.) θα είναι πρωτογενές συσκευασµένο σε βαρέλια 180-200 λίτρων. Το εν λόγω 

λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, µε 
ελάχιστη προδιαγραφή DEXPON II. 
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Α.Τ. 8. Λάδι υδραυλικό SAE 46 
Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 46 και συσκευασµένο σε βαρέλια 180-200 
λίτρων. Πρόκειται για πρωτογενές λιπαντικό εξαιρετικής ποιότητας ενισχυµένο µε ειδικά 
χηµικά πρόσθετα ώστε να χρησιµοποιείται σε βαριές συνθήκες (συνθήκες υψηλών πιέσεων 
και θερµοκρασιών) και µεγάλες ταχύτητες άντλησης µε συχνές αντιστροφές παροχής . Το 
υδραυλικό λιπαντικό θα  διαθέτει  πολύ  υψηλό  δείκτη  ιξώδους,  κατάλληλο  για  όλα  τα 
υδραυλικά συστήµατα που απαιτούν λιπαντικό. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους, ελαττώνει τις 
µεταβολές που  δηµιουργούνται  εξαιτίας  των  αλλαγών  του  ιξώδους,  σε  ένα  ευρύ  
φάσµα  θερµοκρασιών. Σε θερµοκρασίες γύρω στους 60°C οι λιπαντικές του ιδιότητες 
πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον για 4.000 ώρες λειτουργίας. Θα είναι πρωτογενή 
πετρελαϊκής βάσης για πίεση 200-300 bar. Τα λιπαντικά αυτά βρίσκουν εφαρµογή σαν 
επιχειρησιακά υγρά σε υδραυλικής ισχύος συστήµατα, σε πιστόνια και γρανάζια κίνησης, σε 
εφαρµογές αντιδιαβρωτικής ικανότητας. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο 
πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
 
Α.Τ. 9. Γράσο λιθίου  ή σιλικονούχο Νο 2 γενικής χρήσεως  

Το γράσο βάσεως λιθίου θα είναι κατάλληλο για λίπανση ρουλεµάν και ανθεκτικό µέχρι τους 
120 βαθµούς C και θα είναι συσκευασµένο σε βαρέλια των 50 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει 
πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
 
 
Α.Τ. 10. Βαλβολίνη 80w/90 GL 4  
Η βαλβολίνη θα είναι πολλαπλού ιξώδους µε υπερενισχυµένα πρόσθετα ώστε να 
εξασφαλίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες θα είναι πρωτογενής συσκευασµένη σε βαρέλια 
των 180-200 λίτρων, θα πρέπει να υπερκαλύπτει την προδιαγραφή API GL-4 και τέλος θα 
είναι τύπου 80W/90. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα 
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
 
 
Α.Τ. 11. Λάδι υδραυλικό SAE 68 
Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι είναι τύπου SAE 68 και συσκευασµένο σε βαρέλια 180-200 
λίτρων. Πρόκειται για πρωτογενές εξαιρετικής ποιότητας ενισχυµένο µε ειδικά χηµικά 
πρόσθετα ώστε να χρησιµοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι συνθήκες υψηλών πιέσεων και 
θερµοκρασιών και µεγάλες ταχύτητες άντλησης µε συχνές αντιστροφές παροχής.  
Το εν λόγω υδραυλικό λάδι θα είναι ελαφρού ιξώδους πολύ υψηλής ποιότητας,  χαµηλού 
σηµείου ροής, εξαιρετικά κολλώδες, µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων.Θα  παράγεται  από  
επιλεγµένα  100%  παραφινικής  &  συνθετικής  βάσης ορυκτέλαια  και το  ίδιο ενισχυµένο 
πακέτο προσθέτων που χρησιµοποιείται στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων. Λόγω των ειδικών 
προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συµπεριφορά σε συνθήκες 
υψηλών πιέσεων, συνδυάζοντας εξαιρετικές απορρυπαντικές και αντισκωριακές ιδιότητες, 
άριστη θερµική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές και 
αντιαφριστικές ιδιότητες. Επίσης θα είναι κατάλληλο για υδραυλικά συστήµατα, που 
λειτουργούν κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας ή σε µεταβαλλόµενες θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος. 
 
 
Α.Τ. 12. Υγρά συντήρησης µπαταρίας  
Το υγρό µπαταρίας θα είναι συσκευασµένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει 
πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
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Α.Τ. 13. Αντιψυκτικό υγρό συµπυκνωµένο  
Το αντιψυκτικό υγρό θα είναι παχύρρευστο, συµπυκνωµένο και συσκευασµένο σε δοχεία 
των 20 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά 
και Ευρωπαϊκά. 
 
 
Α.Τ. 14. Λάδι για βενζινοκινητήρες 10W/40  
Το λιπαντικό προορίζεται για βενζινοκινητήρες ρευστότητας 10W/40 θα είναι πρωτογενές 
και συσκευασµένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το εν λόγω λάδι θα είναι µείγµα από λιπαντικά 
συνθετικής βάσης µε πρόσθετα βελτιστοποίησης, µε αποτέλεσµα η σταθερότητά του κατά 
της οξείδωσης σε υψηλές θερµοκρασίες να είναι ανώτερη από εκείνη των λιπαντικών 
κινητήρων που είναι κατασκευασµένα από λιπαντικά ορυκτής βάσης. Επιπλέον πρέπει να 
βοηθάει στην µείωση της κατανάλωσης του καυσίµου καθώς και στην µείωση των επιπέδων 
των εκποµπών ρύπων. Ακόµη πρέπει να παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και 
να έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηµατισµού αφρού καθώς επίσης και υψηλή 
ανθεκτικότητα κατά της οξείδωσης 
 
A.T.15 .  Συνθετικό λιπαντικό JASO FB-ISO-L-EGB                                   
Το προϊόν θα είναι συσκευασµένο σε δοχεία του 1 λίτρου. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση 
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
 
 
A.T. 16.  Ορυκτέλαιο γενικής χρήσης SAE  30W  
 
Το προϊόν θα είναι συσκευασµένο σε δοχεία του 1 λίτρου. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση 
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
 
 
Α.Τ. 17. Γράσο βάσεως λιθίου   
Ενισχυµένο γράσο βάσεως λιθίου για αυτόµατους γρασαδόρους σε θερµοκρασία λειτουργίας  
- 30 βαθµούς C έως +100 βαθµούς C DIN 51825 Κ και θα είναι συσκευασµένο σε βαρέλια 
των 16 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά 
και Ευρωπαϊκά. 
 
Α.Τ. 18. Υγρό AdBlue   
Το AdBlue® είναι ένα µη τοξικό διάλυµα ουρίας 32,5%, όπου χρησιµοποιείται για να µειώνει 
τις εκποµπές δηλητηριωδών αερίων µονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται 
από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυµα δρα ως αναγωγικό µέσο για SCR συστήµατα 
(Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Τα πρότυπα που θα 
πρέπει να ακολουθούνται κατά την παρασκευή του είναι το DIN V 70070 και το ΙSO 22241. 
Το προϊόν θα είναι συσκευασµένο σε δοχεία των 10 λίτρων. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση 
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
 
 
Α.Τ. 19. Υγρά φρένων DOT 4   
 

Το προϊόν θα είναι συσκευασµένο σε δοχεία των 250ml. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση 
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές (Ειδικά)   
 

 

1. Πρόσθετα 

Οι εταιρείες εµπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίµου στην κατανάλωση, να 

υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για 

κάθε πρόσθετο.  

Τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι 

αποδεκτά µόνον εφόσον συµφωνούν µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή µε κάθε άλλο 

κανονισµό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και 

εγγυώνται ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 

στις ίδιες κλιµατολογικές συνθήκες. 

 
 
2. ∆εδοµένα ακριβείας. 
 
Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση περιλαµβάνουν δεδοµένα ακριβείας. Σε 

περιπτώσεις αµφισβητήσεων τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τη 

µέθοδο ΕΝ ISO 4259/1995. 

 

3. ∆εξαµενή καυσίµων κίνησης 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από τον προµηθευτή τµηµατικά σε κατάλληλο 

συγκρότηµα δεξαµενής καυσίµου - αντλίας πετρελαίου µε ηλεκτρονικό µετρητή όγκου του 

πετρελαίου που υποχρεούται να εγκαταστήσει σε χώρο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Το 

συγκρότηµα αυτό θα παραµένει στη χρήση του ∆ήµου για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 

σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον προµηθευτή. Η δεξαµενή θα έχει ικανή χωρητικότητα περίπου 

15.000lt, ώστε να διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών του στόλου οχηµάτων του ∆ήµου σε 

πετρέλαιο κίνησης για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων περίπου. Το συγκρότηµα δεξαµενής και 

αντλίας θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς 

ασφαλείας περί αποθήκευσης και διανοµής υγρών καυσίµων του Ελληνικού Κράτους (Πυροσβεστική 

κ.λ.π.).  

 
 
4. Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι ελέγχου - Λοιποί όροι. 
 
Ο προµηθευτής/προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια  

εργαζοµένων  και  εγκαταστάσεων  κατά  την  µεταφορά  και  παράδοση  των καυσίµων στους 

χώρους παράδοσης. Τα καύσιµα και λιπαντικά  πρέπει να είναι απαλλαγµένα από άλλες 

προσµίξεις, νερό και φυτικά. 
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Τονίζεται  ότι  ο  ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  αποστέλλει  δείγµατα  στο  Χηµείο  του 

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

προδιαγραφές, µε έξοδα του Αναδόχου. 

 

Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίµων ενδέχεται να διαµορφώνονται ανάλογα  µε  

την κίνηση  των οχηµάτων (πετρέλαιο κίνησης)  ή  τις  καιρικές  συνθήκες (πετρέλαιο θέρµανσης) 

δεν θα είναι σταθερές κατά µήνα. 

 
Χαλάνδρι,          8-7-2014 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΚΕΣΟΜ 

 Ο ∆/ΝΤΗΣ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 

Πολ. Μηχανικός ΠΕ 

  

 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ) 
 
 
 ΑΡΘ ΡΟ  1ο  - Αντι κε ί µε νο  προµήθεια ς  
 

Η συγγραφή αυτή αφορά  την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών και 

αντιψυκτικών για τα οχήµατα (ηµιφορτηγά, φορτηγά, απορριµµατοφόρα, κλπ) και πετρελαίου 

θέρµανσης για τα κτίρια  του ∆ήµου Χαλανδρίου. Επιπλέον  για  την  προµήθεια  πετρελαίου  

θέρµανσης για  τις  Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου (Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια). 

 
 
 ΑΡΘ ΡΟ  2ο  - Ι σχύ ουσ ε ς  δι α τά ξε ι ς  
 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 

1. Υπ’αριθµ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου 

Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων που 

έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της (27/1993 και 53/1993). 

2. Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων 

και προµηθειών”, 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. 

3. Π.∆. 118/10.07.2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.) [άρθρο 

15 §6]» 

4. Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι (Π1/358/27.01.1999, 

Π1/3305/03.11.2010, Π1/3306/03.1.2010 & Π1/1732/ 23.07.2013 όπως ισχύουν) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) 
Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Πληρ.: Β. Καρυτσιώτη 
Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 2106897630 – 2106853330 
Fax: 2106853330 
Email: vkarytsioti@gmail.com 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  
ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% 
 
Α.Μ.:     22/2014 
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5. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4071/2012 

(ΦΕΚ Α’85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

7. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/23.11.1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και ∆απανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

8. Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α’/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

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

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

9. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

10. Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010-∆ιορθ. σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

11. Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2012), της Κ.Υ.Α. 

Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το 

άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του N.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013  

12. Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 230/02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

13. Άρθρο 4 «Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προµήθειες 

ΟΤΑ α' και β' βαθµού» της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’), που 

κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) 

14. Υπ.Προεδρ.Κυβ/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β΄93/10.02.1982) «Καθορισµός καταναλώσεως καυσίµων και 

λιπαντικών των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών ,κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε, α) Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο κατανάλωσης καυσίµων το οποίο µειώθηκε κατά 30 % σε 

σχέση µε τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης µε την παρ.2 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 

129/2534/20.01.2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 108/04.02.2010) 

15. Αριθµ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις 

και µέθοδοι ∆οκιµών 

16. 354/2000 Απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου «Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και 

µέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001)  

17. 467/2002 Απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).  
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18. Τεχνικές προδιαγραφές του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ Β΄872/04.06.2007, ΦΕΚ 

Β΄1415/26.09.2006 που τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 626/2001 (ΦΕΚ Β΄1730/2001) «Βενζίνη µε 

υποκατάσταση µολύβδου-Προδιαγραφές-Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ Β΄/05.09.2003 ∆ιαδικασίες 

χρωµατισµού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης, ΦΕΚ Β΄1531/16.10.2003, ΦΕΚ 

Β΄1736/30.08.2007 Εναρµόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ-Μείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών 

καυσίµων σε θείο), ΦΕΚ Β΄67/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. 92/09 (Προσαρµογή στην 

τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Καύσιµα-Πετρέλαιο, ΦΕΚ Β΄1730/27.12.2001 Βενζίνη µε 

υποκατάστατο µολύβδου-Προδιαγραφές & Μέθοδοι Ελέγχου, ΦΕΚ Β΄410/11.04.2001 Τροποποίηση 

της 985/96 Απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές & µέθοδοι ελέγχου αµόλυβδης βενζίνης 98 RON» και 

ΦΕΚ Β΄190/1995 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. Προδιαγραφών βενζίνης: Μείωση βενζολίου στις 

βενζίνες. 

19. Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.162/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 

Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

20. Ν.2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κατά την προµήθεια κάθε 

είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» - άρθρο 24 

21. Κανονισµός ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης /11/2011 «για την τροποποίηση των οδηγιών 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 

αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» 

22. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 

23. Π1/358/27.01.1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει «περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που 

πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών» σε συνδυασµό µε την 

Π1/1280/31.07.2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

24. Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών.», άρθρο 63 

25. Υπ’ αριθµ. 26/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, µε την οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της προµήθειας υγρών 

καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

26. Υπ’ αριθµ. 14/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, µε την οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της προµήθειας υγρών 

καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

27. Υπ’ αρ. 160/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία λαµβάνεται απόφαση για την 

έγκριση της σκοπιµότητας και τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας. 

28. Υπ’ αριθµ. 492/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της 

πίστωσης για το τµήµα της προϋπολογιζόµενης δαπάνης που αφορά στον ∆ήµο, η ενιαία µελέτη  και 

οι όροι της διακήρυξης. 
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 ΑΡΘ ΡΟ  3ο  - Συµβατι κά  στοιχε ί α  
 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
α.   Η διακήρυξη της προµήθειας 
 
β.   Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου  

γ.    Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

δ.    Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
 
ε.     Η  Γενική Συγγραφή  των Υποχρεώσεων 
 
 
 
 ΑΡΘ ΡΟ  4ο  - Τρόπος  ε κτέ λ ε σης  της  προµήθε ι α ς  –  Κρι τήρια  κατακύρωσης  
 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε  ανοικτό διεθνή διαγωνισµό  

µε σφραγισµένες  προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή 

σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, όµως υποχρεούται να 

προµηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε οµαδας επί ποινή αποκλεισµού.  

         Κριτήριο  κατακύρωσης  για  κάθε  είδος  καυσίµου (Οµάδα 1 έως 3)  θα  είναι  η  µεγαλύτερη  
        προσφερόµενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιµών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ηµέρα  
     παραδόσεως, βάσει  του  «∆ελτίου  Πιστοποίησης  Τιµών»,  του  Τµήµατος  Εµπορίου  &  Τουρισµού,  
        της  ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί  
        να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 του ν. 4257/2014. 

Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά (Οµάδα 4) µειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει 

τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της Οµάδας 4.  

 
 
 ΑΡΘ ΡΟ  5ο  –  Σύµβαση –∆ιάρκεια Σύµβασης  
 

Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος έκαστος µειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να υπογράψει σχετική  σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, για την προµήθεια της οποίας 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος, (∆ήµος Χαλανδρίου, Πρωτοβάθµια Σχολ.  Επιτροπή, ∆ευτεροβάθµια  Σχολ.  

Επιτροπή).  Σύµφωνα  µε  το  νόµο  υποχρεούται  να προσέλθει σε ορισµένο  τόπο και χρόνο όχι 

µικρότερο των πέντε ( 5 ) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για να υπογράψει τη 

σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύµβαση θα ισχύσει  από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για τα έτη 2014, 2015, και 2016  

ή / και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. Ειδικά, για την προµήθεια βενζίνης (αµόλυβδη) και το  

πετρέλαιο θέρµανσης οι συµβάσεις  θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία λήξης των υφιστάµενων 

αντίστοιχων συµβάσεων.  Συγκεκριµένα θα ισχύσουν από 1-5-2015  για την  προµήθεια  βενζίνης  

(αµόλυβδη)   και  από   25-4-2015  για  τη  προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης.  

 Μπορεί   όµως   να   παραταθεί   η   χρονική   της   διάρκεια   για   όσο   κρίνει   αναγκαίο   ή  

σκόπιµο  ο  ∆ήµος ,ώστε    να  συνεχιστεί  απρόσκοπτα  η  λει τ ου ργ ί α  των  υπηρεσιών  του,    µε  τις 
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  προϋποθέσεις  και  τις  εκπτώσεις  που  προβλέπονται. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2014, 2015, 2016 και τον προϋπολογισµό των 

σχολικών επιτροπών Α´ κ Β΄ για τα οικονοµικά έτη 2015 και 2016.    

 

ΑΡΘ ΡΟ  6 
ο  

- Εγ γ ύ ηση κα λ ής  ε κτέ λ ε σης  της  σύ µβα σης  
 

    α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής  

   εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  επί της  

   συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ   

β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της συµβασης. 
 
γ. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αρ.11389/1993 απόφασης του Υπ. 

Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου της ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών για κάθε προµηθευτή και ύστερα 

από την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο  συµβαλλόµενους.  Εάν  στο  

πρωτόκολλο παραλαβής   αναφέρονται   παρατηρήσεις  ή υπάρχει   εκπρόθεσµη   παράδοση   γίνεται   

µετά   την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης . 

 

 ΑΡΘ ΡΟ  7
ο  

- Έκπτωσ η του  α να δόχου  

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης των υπό 

προµήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπ. απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 ΑΡΘ ΡΟ  8
ο  

- Πλ ηµµε λ ής  ποιότητα  

Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόµενα καύσιµα, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 

35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘ ΡΟ  9
ο  

- Φόροι ,  τέ λ η,  κρα τήσει ς  
 
        Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο. Οι 

διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 

δηµοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του 

συνόλου των δηµοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07 και θα καταβάλλει 

αυτά µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 

Ο ανάδοχος της προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων ( ήτοι πετρελαίου κίνησης,  
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βενζίνης αµόλυβδης) βαρύνεται µε κράτηση φόρου εισοδήµατος και 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( Ν. 4013/11)  καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση 

που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

        Στους διαγωνισµούς για την προµήθεια καυσίµων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων 
        βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 Ν 4071/12). ∆εν εµπίπτουν στη ρύθµιση αυτή οι  
        προµήθειες των καυσίµων για µηχανήµατα έργου καθώς και όλες οι προµήθειες καυσίµων που  
        ανατίθενται µε διαπραγµάτευση (Έγγρ. Υπ. Οικον. 2/74007/0026/2013). 

Ο ανάδοχος της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης βαρύνεται µε κράτηση φόρου εισοδήµατος,      

2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ  και 0,10%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου ∆ηµοσίων Συµβάσεων        

( Ν. 4013/11), καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

Ο ανάδοχος της προµήθειας  λιπαντικών  βαρύνεται  µε κράτηση  φόρου  εισοδήµατος,  0,10%  υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( Ν. 4013/11)  και  2%  υπέρ  

Τ.Α.∆.Κ.Υ.,  καθώς  και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

ΑΡΘ ΡΟ  10
ο  

–  Πλ ηρωµή  
 

Η εξόφληση των προσκοµιζόµενου τιµολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την 

επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαµβανόµενων 

ειδών.  Η πληρωµή του κάθε προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της προµήθειας  και  µε  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  και  την  προσκόµιση  

του τιµολογίου, εντός 30 ηµερών. 

 
 

 ΑΡΘ ΡΟ  1 1
ο  

- Προσωρι νή κα ι  ορισ τι κή  παρα λ α βή  
 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά  την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών στην 

περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της µελέτης. 

ΑΡΘ ΡΟ  1 2
ο  

–  Τόπος  πα ρά δοσης  προς  προµήθεια  ειδώ ν  
 

Η µεταφορά και η παράδοση των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή, 

και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

Συγκεκριµένα: 
 

Α. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται στις δεξαµενές των κτιρίων των  αποκεντρωµένων  

υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Χαλανδρίου  καθώς  και  των  σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου, εντός δύο (2) εργάσ ι µων  ηµερών από την ζήτηση του. 

Β. Η παράδοση του πετρελαίου για την κίνηση των οχηµάτων θα γίνεται τµηµατικά στη 

δεξαµενή του χώρου του συνεργείου του ∆ήµου,όπως περιγράφεται στην ΕΣΥ (τεχνικές προδιαγραφές 

- ειδικές, παρ. 3 ∆εξαµενή καυσίµων), εντός δύο (2) εργάσ ι µων  ηµερών από την ζήτηση του. 

Γ. Η παράδοση των βενζινών θα γίνεται τµηµατικά στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. Οι 

εγκαταστάσεις του προµηθευτή θα βρίσκονται απαραιτήτως, εντός των ορίων του ∆ήµου και όµορων 

∆ήµων έως 5km και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η 
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παράδοση θα είναι άµεση, σε προκαθορισµένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο 

ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασµό των οχηµάτων του ∆ήµου. Ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ∆ήµου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την 

τροφοδοσία   καυσίµων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων)  να   καλύπτει   την   τροφοδοσία   των οχηµάτων 

του ∆ήµου κατά προτεραιότητα. 

∆. Η παράδοση των λιπαντικών και αντιψυκτικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό 

χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν 

έγγραφης εντολής του Τµήµατος Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 

(ΤΚΕΣΟΜ) εντός πέντε (5) εργάσιµων  ηµερών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά 

την διάρκεια της σύµβασης.  

 

 Άρθ ρο 1 3
ο  
Μ ητρώο  προµηθευτών.  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4&3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις 

διατάξεις του, έχουν υποχρέωση να τηρούν µητρώο προµηθευτών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου, 

µετά από σύµφωνη  γνώµη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, 

διαγραφής, ο τρόπος τήρησης τους  και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. 

Με  όµοια  απόφαση  µπορεί  να  αποκλείονται  για  ορισµένο  ή  αόριστο  χρόνο  από  τις 

προµήθειες του δηµοσίου τοµέα, προµηθευτές που σύµφωνα µε την αξιολόγηση των στοιχείων του 

µητρώου τους, δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. 

Ο αποκλεισµός αυτός µπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συµµετοχής προµηθευτή σε 

µέρος ή στο σύνολο των προµηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων. 

 
 
 Άρθ ρο 1 4ο Ποινικέ ς  ρήτρες  - Έκπτωση του  αναδόχου  
 

Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη 

σχετική σύµβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης της προµήθειας 

και ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος , 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. Απόφασης. 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκτέλεσης της προµήθειας, κατά περίπτωση ο µειοδότης 

υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, επιστρέφεται στον µειοδότη µετά την 

υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία 

επιστρέφεται  µετά  την  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  και  ύστερα  από  εκκαθάριση  των  

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους . 

 

 
Χαλάνδρι,   8-7-2014 

 
 
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΚΕΣΟΜ 

 Ο ∆/ΝΤΗΣ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 

Πολ. Μηχανικός ΠΕ 

  

 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

Αρχ. Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
 
 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 4/8/2014 

ΑΡ.ΠΡΩΤ  19265    
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 Πετρέλαιο  diesel :      CPV     091 34200-9    

Βενζίνη αµόλυβδη :     CPV    091 32100-4   

Πετρέλαιο θέρµανσης: CPV    091 35100-5 

Λιπαντικά:                    CPV    092 10000-4 

  

          
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

 

         Ο Δήμαρχος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 

 

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, λιπαντικών και αντιψυκτικών για τα 

οχήματα του Δήμου (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) και 

πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου και τις Σχολικές 

Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια). 

 
Κριτήριο  κατακύρωσης  για  κάθε  είδος  καυσίμου (Ομάδα 1 έως 3)  είναι η 

χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση) επί των 

Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ημέρα παράδοσης, βάσει του 

«Δελτίου Πιστοποίησης  Τιμών»,  του  Τμήματος  Εμπορίου  &  Τουρισμού,  της  

Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω 

ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%   (άρθρο     63  

του  Ν. 4257/2014). 

 
Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά (Ομάδα 4) κριτήριο κατακύρωσης είναι                   
η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας 4.  
 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 

σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, 

όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας επί 

ποινή αποκλεισμού.  
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 Α ΡΘΡΟ  1 Ο     ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙ ΑΤΑΞΕΙ Σ  

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 

1. Υπ’αριθµ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου 

Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 

που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της (27/1993 και 53/1993). 

2. Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα καθώς και σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι (Π1/358/27.01.1999, 

Π1/3305/03.11.2010, Π1/3306/03.1.2010 & Π1/1732/ 23.07.2013 όπως ισχύουν) 

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

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων και προµηθειών”, 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. 

4. Π.∆. 118/10.07.2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.) 

[άρθρο 15 §6]» 

5. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/23.11.1995) «Περί ∆ηµόσιου, Λογιστικού ελέγχου και ∆απανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

6. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε 

το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 

και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

7. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

8. Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α’/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

9. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

10. Π.∆. 113/10  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

11. Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 

14/Α’/2012), της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το 

άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του 

N.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013  

12. Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 230/02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
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13. Άρθρο 4 «Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- 

Προµήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθµού» της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 

τεύχος Α’), που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) 

14. Υπ.Προεδρ.Κυβ/550/1982 (Φ.Ε.Κ. Β΄93/10.02.1982) «Καθορισµός καταναλώσεως 

καυσίµων και λιπαντικών των Κρατικών αυτ/των, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών ,κ.λ.π.» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε, α) Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο κατανάλωσης καυσίµων το 

οποίο µειώθηκε κατά 30 % σε σχέση µε τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης µε την παρ.2 

του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 129/2534/20.01.2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 108/04.02.2010) 

15. Αριθµ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490 9.10.2006) Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - 

Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών 

16. 354/2000 Απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου «Αµόλυβδη βενζίνη, 

προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001)  

17. 467/2002 Απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου «Προδιαγραφές και µέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).  

18. Τεχνικές προδιαγραφές του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ Β΄872/04.06.2007, ΦΕΚ 

Β΄1415/26.09.2006 που τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 626/2001 (ΦΕΚ Β΄1730/2001) «Βενζίνη µε 

υποκατάσταση µολύβδου-Προδιαγραφές-Μέθοδοι Ελέγχου», ΦΕΚ Β΄/05.09.2003 ∆ιαδικασίες 

χρωµατισµού & ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης, ΦΕΚ Β΄1531/16.10.2003, ΦΕΚ 

Β΄1736/30.08.2007 Εναρµόνιση οδηγίας 1999/32 (ΕΚ-Μείωση της περιεκτικότητας ορισµένων 

υγρών καυσίµων σε θείο), ΦΕΚ Β΄67/28.01.2010 Τροποποίηση Απόφασης Α.Χ.Σ. 92/09 

(Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο ΑΧΣ 154/04 & 513/04 Καύσιµα-Πετρέλαιο, ΦΕΚ 

Β΄1730/27.12.2001 Βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου-Προδιαγραφές & Μέθοδοι Ελέγχου, 

ΦΕΚ Β΄410/11.04.2001 Τροποποίηση της 985/96 Απόφασης Α.Χ.Σ. «Προδιαγραφές & 

µέθοδοι ελέγχου αµόλυβδης βενζίνης 98 RON» και ΦΕΚ Β΄190/1995 Τροποποίηση Απόφασης 

Α.Χ.Σ. Προδιαγραφών βενζίνης: Μείωση βενζολίου στις βενζίνες. 

19. Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.162/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

20. Ν.2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κατά την προµήθεια 

κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» - άρθρο 24 

21. Κανονισµός ΕΕ 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης /11/2011 «για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων» 

22. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 
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23. Π1/358/27.01.1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει «περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών 

που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών» σε συνδυασµό µε την 

Π1/1280/31.07.2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

24. Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών.», άρθρο 63 

25. Υπ’ αριθµ. 26/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, µε την οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της 

προµήθειας υγρών καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

26. Υπ’ αριθµ. 14/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, µε την οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της 

προµήθειας υγρών καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 

27. Υπ’ αρ. 160/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία λαµβάνεται απόφαση 

για την έγκριση της σκοπιµότητας και τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας. 

28. Υπ’ αριθµ. 492/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

της πίστωσης για το τµήµα της προϋπολογιζόµενης δαπάνης που αφορά στον ∆ήµο, η ενιαία 

µελέτη  και οι όροι της διακήρυξης. 

 

Α ΡΘΡΟ  2 Ο     Α ΝΤΙ Κ ΕΙ ΜΕΝΟ  ΠΡΟ ΜΗΘ ΕΙΑ Σ  - ΠΡΟΫΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟ Σ. 

Τα προς προμήθεια είδη και ο κωδικός τους στο κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων ( CPV )είναι : 

 
 ΕΙ∆ΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε λίτρα) 

1 Πετρέλαιο  diesel 091 34200-9 638.000,00 

2 Βενζίνη αµόλυβδη 091 32100-4 45.000,00 

3 
Πετρέλαιο 

θέρµανσης 
091 35100-5 

 

298.400,00 

4 Λιπαντικά  092 10000-4 24.875,00 

 
Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στη Μελέτη της 

Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης .  

 

Η δαπάνη αναλυτικά για κάθε αναθέτουσα αρχή είναι : 

 
Α.  ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  

Η δαπάνη ποσού 859.253,60 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) = 1.056.881,93 θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου από Ιδίους Πόρους για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016  και 

συγκεκριμένα  τους ακόλουθους Κ.Α.:  
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Α. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 
Κωδικοί 

Αριθµοί 
Είδος ∆απάνης 

Ο.Ε. 2014 

σε € 

Ο.Ε. 2015 

Σε € 

Ο.Ε. 2016 

Σε € 

Α)   Κ.Α. 10.6411.01  
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών 

µέσων (καύσιµα)   

 
5.000,00 5.000,00 

 Κ.Α. 10.6411.05 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

 

- 
500,00 500,00 

B) K.A. 15.6411.01 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών 

µέσων (καύσιµα)   

- 
1.500,00 1.500,00 

Γ)   Κ.Α. 15.6643         
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό 

- 
34.972,96 34.972,96 

 K.A. 15.6411.05 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

 

- 
500,00 500,00 

∆)   Κ.Α. 20.6641.05 

Προµήθεια βενζίνης για κίνηση 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

(Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισµού) 

- 

16.999,66 16.999,65 

Ε) Κ.Α. 20.6641.10 

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

(Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισµού) 

 

100.000,00 371.405,38 371.405,38 

 K.A. 20.6641.02 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

 

16.000,00 

 

15.813,00 

 

15.813,00 

Ε)   Κ.Α. 30.6641.01  

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 

µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία 

Τεχνικών Έργων) 

- 

3.500,00 3.500,00 

 K.A. 30.6641.09 
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

 

500,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

Ζ)   Κ.Α. 35.6641,01  

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 

µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία 

Πρασίνου) 

- 

7.000,00 7.000,00 

 K.A. 35.6641.09 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

 

2.000,00 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 K.A. 35.6644.01 
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές 

ανάγκες (χλοοκοπτικά) 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

 

1.500,00 
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 K.A. 35.6644.02 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

Η) Κ.Α. 45.6641.01  

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση 

µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία 

Νεκροταφείου) 

- 

2.000,00 2.000,00 

 K.A. 45.6641.09 
Προµήθεια λιπαντικών  για κίνηση 

µεταφορικών µέσων 

- 
500,00 500,00 

   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  121.500,00 467.690,97 467.690,96 

  ΣΥΝΟΛΟ  859.253,60 

  ΦΠΑ 23% 197.628,33 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1.056.881,93 

 

Β. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
του Δήμου Χαλανδρίου 

Πετρέλαιο θέρμανσης  για 2 έτη  (2015  & 2016) 98.288,32 € (με ΦΠΑ) [ποσότητα καυσίμου: 75.600 lt]  

Πίστωση του Προϋπολογισμού του Ο.Ε. 2015 και Ο.Ε. 2016 για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 98.288,32 € με βάση την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την οποία 

εγκρίθηκε  η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης. 

Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρμανσης  79.909,20€  ( πλέον ΦΠΑ 23%) = 98.288,32 € 

 
Γ. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  

του Δήμου Χαλανδρίου 
 Πετρέλαιο θέρμανσης για 2 έτη (2015 & 2016) 219.718,60 € (με ΦΠΑ) [ποσότητα καυσίμου 169.000 lt] 

Πίστωση του Προϋπολογισμού του Ο.Ε.2015 και Ο.Ε.2016  για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 219.718,60 € με βάση την υπ’ αριθμ. 14/2014 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την 

οποία εγκρίθηκε  η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων & η δέσμευση της σχετικής πίστωσης 

Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρμανσης  178.633,00€  ( πλέον ΦΠΑ 23%) = 219.718,60 €  

 

Οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω του ειδικού 

καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχουν Κ.Α., σχετική μνεία γίνεται  στο  έγγραφο αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΠ.ΕΣ. 
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Λόγω της συνεχόμενης αυξομείωσης των τιμών των καυσίμων το συμβατικό  αντικείμενο   μπορεί    

να  αυξηθεί  μέχρι 15%  με  την   άσκηση  του  δικαιώματος προαίρεσης . Η κάθε αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα των προς προμήθεια   υλικών   κατά   15%   με   

αντίστοιχη   αύξηση   της   προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς 

καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται ανά ομάδα και ανά 

αναθέτουσα αρχή στα  κατωτέρω ποσά: 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ € ΔΑΠΑΝΗ        

ΜΕ ΦΠΑ 23% 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

15% 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ   

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

DIESEL 
685.212,00€ 842.810,76€ 102.781,80€ 126.421,61€ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
60.975,00€ 74.999,25€ 9.146,25€ 11.249,89€ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 56.200,00€ 69.126,00€ 8.430,00€ 10.368,90€ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
56.866,60€ 69.945,92€ 8.529,99€ 10.491,89€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 859.253,60 1.056.881,93 128.888,04 158.532,29 

 
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου Χαλανδρίου 

 

ΟΜΑΔΑ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ € ΔΑΠΑΝΗ        

ΜΕ ΦΠΑ 23% 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

15% 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ   

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
79.909,20€ 98.288,32€ 11.986,38€ 14.743,25€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  79.909,20€ 98.288,32€ 11.986,38€ 14.743,25€ 

 
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου Χαλανδρίου 

 

ΟΜΑΔΑ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ € ΔΑΠΑΝΗ        

ΜΕ ΦΠΑ 23% 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

15% 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ   

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
178.633,00€ 219.718,60€ 26.794,95€ 32.957,79€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  178.633,00€ 219.718,60€ 26.794,95€ 32.957,79€ 
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Α.Σύνολο δαπάνης προμήθειας για το ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με δικαίωμα προαίρεσης  15% 

988.141,64€ πλέον ΦΠΑ (227.272,58€) =1.215.414,22€ 

 

B. Σύνολο δαπάνης προμήθειας για ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου 

Χαλανδρίου με δικαίωμα προαίρεσης  15% 91.895,58€ πλέον ΦΠΑ (21.135,98€) =113.031,56€ 

 

Γ. Σύνολο δαπάνης προμήθειας για ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  Δήμου 

Χαλανδρίου με δικαίωμα προαίρεσης  15% 205.427,95€ πλέον ΦΠΑ (47.248,43€) =252.676,38€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ = 1.581.122,16€ 
 

Α ΡΘΡΟ  3 Ο   ΧΡΟΝΟ Σ  ΚΑ Ι Τ Ο ΠΟ Σ Τ Ο Υ ΔΙΑ ΓΩΝΙ ΣΜΟ Υ  

3.1  Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου , Αγ. Γεωργίου 30 

& Αριστείδου, Χαλάνδρι, ΤΚ. 152-33, την 10
η
 Σεπτεμβρίου  ημέρα Τετάρτη   και ώρα  10.00 π.μ. 

από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών 

προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ η οποία  συγκροτήθηκε με την με αριθμό 667/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής.   

3.2  Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο με τον όρο ότι θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού 

εργάσιμη ημέρα στο Πρωτόκολλο του Δήμου. 

3.3 Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια   

του   διαγωνισμού,   δεν   αποσφραγίζονται,   αλλά   παραδίδονται   στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών πριν την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών, που καθορίζεται στο άρθρο 3.1 της 

διακήρυξης, προκειμένου ν’ αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν. 

3.4  Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα ΔΕΝ γίνονται δεκτές. 

3.5  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω  προμήθεια από τις  

υπαλλήλους Π. Παπαδοπούλου και Ν. Κουμανταράκη στο  τηλέφωνο  2132023844 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

3.6  Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν, εγγράφως και ενυπογράφως (συμπεριλαμβανομένης της 

τηλεομοιοτυπίας – fax), διευκρινήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή για το περιεχόμενο της παρούσας 

προκήρυξης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3.7 Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση (συμπεριλαμβανομένης της 

τηλεομοιοτυπίας – fax) για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους 

που θα το ζητήσουν. Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 

δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του εκάστοτε αιτήματος. 
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3.8 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, αποκρούσεις, 

τροποποιήσεις των όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

3.9 Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Α ΡΘΡΟ  4 Ο   ΔΙ Κ ΑΙ ΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤ Ο ΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 11389/93 ΥΑ έχουν: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  

γ. Συνεταιρισμοί 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ε. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αναφέρονται στο  σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας  ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών. 

 

Α ΡΘΡΟ  5 Ο    ΔΙ Κ ΑΙ Ο ΛΟ ΓΗΤ Ι ΚΑ  ΣΥΜΜΕΤ Ο ΧΗΣ  ΣΤ Ο  ΔΙ Α ΓΩΝΙ ΣΜΟ  

5.1  Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να 

προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

Α)  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ  

1. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά 

ομάδα  συμπ/νου του ΦΠΑ  κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο  6 της παρούσης  διακήρυξης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου  τριμήνου από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό: α. Πτώχευση                         

β. Εκκαθάριση γ. αναγκαστική διαχείριση δ. πτωχευτικό συμβιβασμό ε. δεν  έχει κινηθεί  η 

διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού ενήμεροι α. ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  β. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων 2 & 
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3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένη, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο το οποίο  να  είναι  σε ισχύ κατά 

την ημέρα  διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β). ΟΙ  ΑΛΛΟΔΑ ΠΟΙ 

1. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά 

ομάδα  συμπ/νου του ΦΠΑ  κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο  6 της παρούσης  διακήρυξης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή 

Δικαστικής   αρχής   της   χώρας   εγκατάστασής   τους,   έκδοσης   τουλάχιστον   του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

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

εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν : α. υπό πτώχευση β. 

Εκκαθάριση γ. αναγκαστική διαχείριση  δ. πτωχευτικό συμβιβασμό 

ε. δεν   έχει   κινηθεί   η    διαδικασία   πτώχευσης,   αναγκαστικής   εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ενήμεροι α. ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   β. ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την 

εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους. 

Γ).  ΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ  ή  ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α. Όλα τα δικαιολογητικά ως αυτά αναφέρονται για κάθε περίπτωση αντίστοιχα στο 

άρθρο  5.1.α (ημεδαπά) και στο άρθρο 5.1 .β ( αλλοδαπά). 

Ειδικότερα υπόχρεοι προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι οι κάτωθι :  

• Ομόρρυθμοι εταίροι ή/και διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε, 

• Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. Όπως αναφέρονται στο τελευταίο 

τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας (τελευταίο ΦΕΚ τροποποίησης), και το 

οποίο οφείλει να προσκομίσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

β. Συστατική πράξη, καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι 
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νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφής εταιρεία). 

γ. Για κάθε μορφής εταιρεία, εφόσον στο διαγωνισμό δεν προσέλθει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, με το 

οποίο θα εκχωρείται το δικαίωμα εκπροσώπησης στο παριστάμενο στο διαγωνισμό 

άτομο. 

Δ).  ΣΥ Ν ΕΤ ΑΙΡΙΣΜ ΟΙ  

1. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά 

ομάδα  συμπ/νου του ΦΠΑ  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο  6 της παρούσης  διακήρυξης. 

2. Βεβαίωση  εποπτεύουσας   αρχής   ότι  ο  συνεταιρισμός   λειτουργεί νόμιμα. 

3. Τ α  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  ω ς  α υ τ ά  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ο  ά ρ θ ρ ο  5 . 1 . Α  κ α ι  

ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α  Α . 2 ,  Α . 3  κ α ι  Α . 4  τ η ς  π α ρ ο ύ σ η ς  δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς .   

Ε). ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

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

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.. 

2. Πιστοποιητικό   σκοπιμότητας   του   ΕΟΜΜΕΧ   για   ενώσεις   προμηθευτών   που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή  παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή 

εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ ή των  παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις 

εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό 

αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε (15) δεκαπέντε 

ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 

τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται 

για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδας. 

5.2 Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 6 που 

θα είναι πρωτότυπη,  θα  υποβάλλονται   πρωτότυπα  ή  σε   θεωρημένα   αντίγραφα.   

5.3 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. 

Στην  περίπτωση αυτή, αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο 

ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό   του,   
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υπάλληλος   εταιρείας   που   συμμετέχει   σ’   αυτόν,   ή   νομικός σύμβουλος αμειβόμενος 

από αυτή με μισθό ή με άλλο τρόπο αμοιβής. 

5.4  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. 

5.5 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή,   προκειμένου   να   υποβάλουν   την   προσφορά.   Η   επιλεγείσα   ένωση   ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτή η σύμβαση. 

5.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν  

 επί ποινή  αποκλεισμού  τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι: Έλαβαν γνώση των 

όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως 

και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν 

δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση  αυτή  ο  διαγωνιζόμενος  πρέπει  ν’ αναφέρει  στην  

προσφορά  του,  τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

διακήρυξης, προκειμένου ν’ αξιολογηθούν.  

Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται 

για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνει : 

Α. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

Β. ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς 

νομικών περιορισμών. 

Γ. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 

καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και 

ανακριβών δηλώσεων κατά  την  παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των  

δαπανών που θα προκύψουν από τον χημικό  έλεγχο  από  το  Γενικό  Χημείο  του  
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Κράτους  ή  από  οποιοδήποτε  άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα 

με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου (παρ. 14 άρθρο 38 

ΕΚΠΟΤΑ), αν και εφόσον ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων ειδών. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα καύσιμα ή τα λιπαντικά  στους 

χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

5. Υπεύθυνη δήλωση για τις τεχνικές προδιαγραφές στην οποία θα αναγράφεται ότι: “Η 

ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών είναι όμοια με τα όσα αναφέρονται στο τεύχος των 

τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης”.  

6. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του 

7. Υπεύθυνη δήλωση για την εγκατάσταση κατάλληλου συγκροτήµατος δεξαµενής 

καυσίµου - αντλίας πετρελαίου σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, όπως 

περιγράφονται στην ΕΣΥ. 

8. Για  τους  συμμετέχοντες  που  υποβάλουν  προσφορά  για  την  προμήθεια  των 

καυσίμων 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας κατά την νομοθεσία και κατά περίπτωση 

άδειας  λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων , σύμφωνα με το Ν. 3054/2002. 

β. Άδεια διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια Υπηρεσία. 

9. Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση σε δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσωπούμενου, εφ’ 

όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία ο   εκπρόσωπος ορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο με την 

υπογραφή  του   δεσμεύοντος   την   εταιρεία.   Επίσης   υποβάλλεται   θεωρημένο 

αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού όπου να 

φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

10. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο τους, από 

τους αναφερόμενους αστο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

 

 Α ΡΘΡΟ  6 Ο   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤ Ο ΧΗΣ  

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα  

συμπ/νου του ΦΠΑ  κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, εκδίδεται προς το Δήμο Χαλανδρίου της παρούσας 

διακήρυξης και ειδικότερα  : 
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ΟΜΑΔΑ Α «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL»  προυπ 842.810,76 - ποσό εγγυητικής συμμετοχής : 

16.856,22€  

ΟΜΑΔΑ Β «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ» προυπ 74.999,25 - ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 

1.499,99€ 

 ΟΜΑΔΑ Γ  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» προυπ  315.408,60 - ποσό εγγυητικής 

συμμετοχής: 6.308,18€ 

ΟΜΑΔΑ Δ «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» προυπ  69.126,00€ - ποσό εγγυητικής συμμετοχής :1.382,52€   

6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  2%  επί  της  συνολικής 

προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Για 

την εγγύηση συμμετοχής ως « συνολική προϋπολογισθείσα αξία » νοείται αυτή του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόμενου 

6.2 Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6.3 Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα 

ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα. 

6.4  Η  εγγύηση  συμμετοχής  θα  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  της  

αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και πρέπει να περιλαμβάνει 

απαραίτητα τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο 

Χαλανδρίου, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του 

συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

6.5  Η  εγγυητική  επιστολή  θα  πρέπει  να  αναφέρει  ότι  παρέχεται  ανέκκλητα  και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και 

έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την 

ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, το ποσόν της εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 

6.6  Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της μετά 

από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης. 

6.7  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

6.8  Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
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εκτέλεσης  και  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από την  υπογραφή της  σύμβασης 

 

 Α ΡΘΡΟ  7 Ο   ΠΡΟ ΣΦΟΡΕ Σ 

7.1 Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο 

σφραγισμένο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, ποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου 

γ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της περίληψης της διακήρυξης και τον τίτλο της 

προμήθειας  

δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται : 

• Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 5),  

• η εγγύηση συμμετοχής 

• η   Τεχνική   Προσφορά   όπου   θα   περιγράφονται   με   ακρίβεια   και σαφήνεια  

τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών καθώς και 

περιγραφή της υποδομής της εταιρείας ή του πρατηρίου καυσίμων. 

 Η Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα έντυπα των οικονομικών προσφορών, κατά 

περίπτωση,  τα οποία  βρίσκονται  συνημμένα στη  μελέτη,  μέσα σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο,  με τις εξής ενδείξεις: 

α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα  

β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου 

γ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της περίληψης της διακήρυξης και τον τίτλο της 

προμήθειας  

δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

7.2 Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης, 

πρέπει στην προσφορά του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν 

αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι διαφορετικοί από αυτούς της 

διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. 

7.3 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 

προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του 

προϋπολογισµού, όµως υποχρεούται να προµηθεύσει όλη  ανεξαιρέτως την ποσότητα 

κάθε οµαδας επί ποινή αποκλεισµού.  
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7.4   Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 

7.5 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. 

7.7 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα . Ο προσφέρων θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

 

Α ΡΘΡΟ  8 Ο   ΧΡΟΝΟ Σ  Ι ΣΧΥΟ Σ  Τ ΩΝ ΠΡΟ ΣΦΟΡΩΝ  

8.1  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εννιά (9)  μήνες, προσμετρούμενος από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.   Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  

ισχύος  μικρότερο  των  εννιά (9)  μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.2  Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί  από  την 

υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 

Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Α ΡΘΡΟ  9 Ο   ΤΡΟΠΟΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  – Κ ΡΑΤ ΗΣΕΙ Σ 

9.1  Για την προμήθεια καυσίμων θα αναγράφεται, αριθμητικώς και ολογράφως,  το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για κάθε προσφερόμενο είδος, και 

θα αφορά στην ισχύουσα μέση χονδρική τιμή κατά την ημέρα παραδόσεως βάσει 

του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%      

(άρθρο   63  του  Ν. 4257/2014). 

9.2  Για  την  προμήθεια  λιπαντικών  και  αντιψυκτικών  οι  τιμές  των  προσφορών  θα 

εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις τιμές θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 

που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Η αναγραφή της 

τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 

9.3 Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενο λιπαντικό και αντιψυκτικό  ή το ποσοστό έκπτωσης για κάθε 

προσφερόμενο καύσιμο. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και 

δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή για τα λιπαντικά 
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και αντιψυκτικά ή χωρίς ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα, θεωρείται ότι δεν 

προσφέρεται καθόλου . 

9.4  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   

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

τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής 

και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον 

ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07 και θα καταβάλλει αυτά με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών. 

9.5 Ο ανάδοχος της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων ( ήτοι 

πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) βαρύνεται με κράτηση  φόρου εισοδήματος 

και κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων 

Συμβάσεων ( Ν. 4013/11)  καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

   Στους διαγωνισµούς για την προµήθεια καυσίµων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών  

   ταµείων  βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 Ν 4071/12). ∆εν εµπίπτουν στη  

   ρύθµιση αυτή οι προµήθειες των καυσίµων για µηχανήµατα έργου καθώς και όλες οι προµήθειες  

   καυσίµων που ανατίθενται µε διαπραγµάτευση (Έγγρ. Υπ. Οικον. 2/74007/0026/2013). 

Ο  ανάδοχος της προμήθειας  πετρελαίου θέρμανσης βαρύνεται με κράτηση φόρου 

εισοδήματος., 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ  και κράτηση 0,10%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων ( Ν. 4013/11), καθώς και με κάθε άλλη κράτηση 

που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας  λιπαντικών  βαρύνεται  με κράτηση  φόρου  

εισοδήματος,  κράτηση 0,10%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου 

Δημοσίων Συμβάσεων ( Ν. 4013/11)    και    2%  υπέρ  Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,  καθώς  και κάθε άλλη 

κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

9.6  Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 

Α ΡΘΡΟ  10Ο   ΕΝ ΣΤΑ ΣΕΙ Σ 

10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής 

του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

 α . Κα τά  τη ς διακήρυξης το υ διαγω νισμο ύ  : 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης 

έως  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Για  τον  καθορισμό 
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 της  προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της 

πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του 

διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες  πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. 

 β.   Κα τά   τη ς   νο μιμό τη τα ς   τη ς   διε ξ α γ ω γή ς   το υ   δια γ ω νισμο ύ   ή   της   

συμμετοχής   σε  αυτόν  ,  μόνο  από  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  ή  

αποκλεισθέντα  από  αυτόν  σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 

λόγους που ανακύπτουν κατά  το αντίστοιχο  στάδιο.   

Κατά  την  διάρκεια  του  διαγωνισμού,  μέχρι  και  την  επομένη εργάσιμη ημέρα 

από   την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται  

κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική 

Επιτροπή) εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

10.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

10.3  Η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  κάποιου  στο  διαγωνισμό   

κοινοποιείταιυποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

10.4 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

(Οικονομικής Επιτροπής) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του 

Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 

 

 Α ΡΘΡΟ  11Ο      Τ ΡΟΠΟ Σ  ΔΙΕΝ ΕΡΓΕΙ Α Σ ΤΟ Υ  ΔΙ Α ΓΩΝΙΣΜΟ Υ  

11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3.1, κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. 

Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του 

εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη 

αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

11.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής 

συνεχίζεται   δημόσια   και   αρχίζει   η   αποσφράγιση   των   κυρίως   φακέλων   των 
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προσφορών, κατά σειρά παράδοσής τους . Όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 

Προσφορά μονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο. Ο φάκελος που περιέχει 

την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο 

αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον κυρίως φάκελο , 

μονογράφεται και σφραγίζεται. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. Τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο 

γράφονται στο πρακτικό περιληπτικά. 

11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 

παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση 

συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

11.4 Εν  συνεχεία  μετατρέπεται και πάλι η  συνεδρίαση  σε δημόσια  και 

ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

11.5 Ακολούθως γίνεται η αξιολόγηση  των τεχνικών προσφορών. Η συνεδρίαση για 

την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί και σε 

διαφορετική ημέρα και ώρα , η οποία θα γνωστοποιηθεί τρεις (3) τουλάχιστον μέρες 

πριν τη  διεξαγωγή της στους συμμετέχοντες.   Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να 

αποκλείσει κάποιον εκ των συμμετεχόντων λόγω ελλιπών στοιχείων ή τεχνικών 

στοιχείων  που  δεν  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  της  υπηρεσίας.    Τα  ονόματα 

όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους,   ανακοινώνονται στους 

συμμετέχοντες. 

11.6 Μετά ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών . Η συνεδρίαση 

δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, η οποία θα 

γνωστοποιηθεί τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή της στους 

συμμετέχοντες. Αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των    οικονομικών 

προσφορών , για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές - κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων. Οι τιμές ανακοινώνονται μεγαλόφωνα  και γράφονται 

στο πρακτικό που συντάσσεται. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών για κάθε 

είδος  θα γίνει 

α) για την προμήθεια καυσίμων βάσει της προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις 

εκατό(%)  στην  ισχύουσα  μέση  χονδρική  τιμή  κατά  την  ημέρα  παραδόσεως  

βάσει  του«Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

ΔιεύθυνσηςΑνάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και 
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β) για την προμήθεια λιπαντικών και αντιψυκτικών βάσει της προσφερόμενης  τιμής 

ανά είδος . 

Οι φάκελοι των   οικονομικών προσφορών , για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

 

 Α ΡΘΡΟ  12Ο      Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  & Κ ΡΙΣΗ  Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Τ ΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ  

12.1   Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 20 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ΕΚΠΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα 

παρακάτω στοιχεία: 

� Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

� Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 

� Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους  διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή 

παρεμφερές υλικό. 

12.2        Για   την   προμήθεια   των   καυσίμων   θα   αναδειχθούν   επιμέρους 

μειοδότες  ανά ομάδα για έκαστη αναθέτουσα αρχή : Α. για το Δήμο Χαλανδρίου, Β. 

για την Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή , Γ. για τη Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή, 

Κριτήριο  κατακύρωσης  για  κάθε  είδος  καυσίμου  θα  είναι     η  μεγαλύτερη 

προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), κατά 

την ημέρα παραδόσεως,  βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος 

Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά μειοδότες θα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι 

οποίοι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας 4 της μελέτης. 

12.3   Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή ή το 

ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης.  Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός 

προσφέρουν ισότιμες προσφορές θα γίνει κλήρωση. 

12.4   Η   κατακύρωση   γίνεται   με   απόφαση   της   αναθέτουσας   αρχής   

(Οικονομική Επιτροπή) ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η 

Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
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επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της 

Υ.Α. 11389/93. 

12.5    Η   Οικονομική   Επιτροπή   διατηρεί   το   δικαίωμα   να   ακυρώσει   το 

διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 

 

 Α ΡΘΡΟ  13Ο     ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ   -  ΣΥΜΒΑ ΣΗ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους  

ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο άν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί πριν παρέλθει η δεκαπενθήμερη προθεσμία 

από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας για τυχόν αίτηση άσκησης 

ανάκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υποργείου Δικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση για την 

υπογραφή της σύμβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο μόνο αφού παρέλθει η δεκαπενθήμερη 

προθεσμία από την κοινοποίηση του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Δήμο. 

Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος  μειοδότης  που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος  έχει 

υποχρέωση να υπογράψει σχετική  σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή για την προμήθεια της 

οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, (Δήμος Χαλανδρίου,  Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή , 

Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή).  

Σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των 

πέντε ( 5 ) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών , για να υπογράψει τη σύμβαση και 

καταθέσει την κατά το άρθρο 15 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από κάθε αναθέτουσα αρχή  (Δήμος Χαλανδρίου, ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του 

Δήμου Χαλανδρίου)  και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με  βάση 

τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή  που 

έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων  που και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα 

παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους. - Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 
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- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

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

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και θα υπογραφεί από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 

αναθέτουσας αρχής , ήτοι το Δήμαρχο για τη σύμβαση του Δήμου Χαλανδρίου,  τον 

Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολ. Επιτροπής για τη σύμβαση της Πρωτοβάθμιας  

Σχολ. Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολ. Επιτροπής για τη σύμβαση 

της Δευτεροβάθμιας Σχολ. Επιτροπής. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή  της 

σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, 

εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ειδικά, για την προμήθεια βενζίνης (αμόλυβδη) και πετρέλαιο θέρμανσης οι 

συμβάσεις θα ισχύσουν από την ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων αντίστοιχων 

συμβάσεων.  Συγκεκριμένα θα ισχύσουν από 1-5-2015  για την  προμήθεια  βενζίνης  

(αμόλυβδη)   και  από   25-4-2015  για  τη  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.  

 

ΑΡΘΡΟ   14ο    ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ          

Α ΥΞΟΜΕΙ ΩΣΕΙ Σ ΠΟ ΣΟΤ ΗΤ ΩΝ  ΔΙΚ ΑΙ ΩΜΑ  ΠΡΟ ΑΙ ΡΕΣΗΣ  (O PTION)  

14.1 Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της  για τα  ο.ε. 2014, 

2015 και 2016  ή/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της.  Μπορεί   όμως  να   παραταθεί    

η   χρονική   της   διάρκεια   γι α   όσο   κρίνει   αναγκ αίο     ή  σκόπι μο  ο  Δήμος,  ώστε    

να  συνεχιστεί  απρόσκοπτα  η  λει του ργ ί α  των  υπ ηρεσιώ ν  του,   με  τι ς  προϋ πο 

θ έσει ς  και  τις  εκπτώσεις  που  προβ λέπονται .  

14.2 Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο 

ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση και απόφαση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 25 ΕΚΠΟΤΑ). 
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 Α ΡΘΡΟ  15Ο   -  ΕΓΓΥΗΣΗ Κ Α ΛΗΣ ΕΚΤ ΕΛΕΣΗΣ 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε  

ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την 

περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της υπ.  

αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών για 

κάθε προμηθευτή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 

και της εκπρόθεσμης παράδοσης . 

 

 Α ΡΘΡΟ  16Ο   :  ΔΙ Κ Α ΣΤ ΙΚ Η ΠΡΟ ΣΤ Α ΣΙ Α  

Κάθε συμμετέχων που θεωρεί ότι θίγεται κατά την κρίση του από παράνομη πράξη ή 

παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 

 

 Α ΡΘΡΟ  17Ο    –  ΠΡΟ ΣΩΡΙΝΗ  Κ Α Ι  Ο ΡΙΣΤ Ι Κ Η  ΠΑ ΡΑΛΑ ΒΗ  

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου.  Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη 

των παραλαμβανόμενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις 

προδιαγραφές της μελέτης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη από άλλα που πληρούν 

τις προδιαγραφές της μελέτης μέσα σε οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, ο 

Δήμος δικαιούται να ακολουθήσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο 

άρθρο της Διακήρυξης,  κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

αυτού τρόπο. 
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 Α ΡΘΡΟ  18Ο   –  ΤΟ ΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του 

προμηθευτή,  και  σε  χώρο  που  θα  ζητείται  κατά  περίπτωση  από  την  αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.  

Συγκεκριμένα: 

Α.  Το  πετρέλαιο  θέρμανσης  θα  παραδίδεται  στις  δεξαμενές, των κτιρίων των 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Χαλανδρίου καθώς και των σχολικών κτιρίων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός δύο (2) 

ε ρ γ ά σ ι μ ω ν  ημερών από την ζήτηση του. 

Β. Η παράδοση του πετρελαίου για την κίνηση των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά 

στη δεξαμενή του χώρου του συνεργείου του Δήμου, εντός δύο (2) ε ρ γ ά σ ι μ ω ν  

ημερών από την ζήτηση του. 

Γ. Η παράδοση της βενζίνης θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή. Οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή θα βρίσκονται απαραιτήτως, 

εντός των ορίων του ∆ήµου και όµορων ∆ήµων έως 5km και θα πληρούν όλους 

τους όρους ασφαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  Η παράδοση θα 

είναι άµεση, σε προκαθορισµένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο 

ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασµό των οχηµάτων του ∆ήµου. Ο 

προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί µε καύσιµα τα οχήµατα του ∆ήµου τα 

Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προκαθορισμένες 

ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα 

στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα οχήματα. Ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την 

τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των 

οχημάτων του Δήμου κατά  προτεραιότητα. 

Δ. Η παράδοση των λιπαντικών και αντιψυκτικών θα γίνεται περιοδικά, σε 

αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

της  υπηρεσίας  και  κατόπιν  έγγραφης  εντολής του  Τμήματος Κίνησης, Επισκευής & 

Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών,  ενώ  το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της 

σύμβασης και μέχρι την διενέργεια  του  επόμενου  δημόσιου  μειοδοτικού  

διαγωνισμού  και  την  ανακήρυξη νέου μειοδότη.  
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 Α ΡΘΡΟ  19Ο ΠΛΗΜΜΕΛΗ Σ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης τότε ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν 

διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

    Α ΡΘΡΟ  20  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενταιαπό τις 

διατάξεις του άρθρου  25 του ΠΔ 60/2007. 

 

 Α ΡΘΡΟ  21Ο Κ ΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΜΗΘΕ ΥΤ Η ΕΚ ΠΤ ΩΤ Ο Υ.  

Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση  ή  ανάθεση  που  έγινε  στο  όνομά  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που 

απορρέει από αυτήν. 

Εάν  γίνεται  αδικαιολόγητη  υπέρβαση της  συμβατικής  προθεσμίας  παράδοσης  της 

προμήθειας και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του 

μπορεί  να κηρυχθεί  έκπτωτος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  33 και 35  

της  11389/93 Υπ. Απόφασης. 

Σε  περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας, κατά περίπτωση ο μειοδότης 

υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  33   της 11389/93 

Υπ. Απόφασης. Εφόσον  ο ανάδοχος κυρηχθεί έκπτωτος, ο Δήμος δικαιούται να 

ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης . 

 

Α ΡΘΡΟ  22Ο   Τ ΡΟΠΟ Σ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

    22.1  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκδίδει  τιμολόγιο  -  δελτίο  αποστολής  για  την 

πώληση των καυσίμων , καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις.. Η 

προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται επί του εκάστοτε τιμολογίου. Οι 

λεπτομέρειες για τον τρόπο τιμολόγησης θα καθορίζονται με τη σύμβαση ανάλογα με 

τον τρόπο που θα υποβληθεί η οικονομική  προσφορά. 

22.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδει, να επισυνάπτει 

και το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (πινάκια) της ημέρας παράδοσης του υγρού 
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καυσίμου, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του 

Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος 

της τιμής του καυσίμου. 

22.3 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από έκαστη αναθέτουσα 

αρχή  ,  σταδιακά  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  κατόπιν  της 

υποβολής αναλόγων τιμολογίων και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την αρμόδια επιτροπή, εντός 30 ημερών. 

 

 ΑΡΘΡΟ  23Ο       ΛΟ Ι ΠΑ  ΣΤ Ο ΙΧΕΙ Α - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Για όσα δεν προβλέφθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ΥΑ 

11389/93  (ΕΚΠΟΤΑ),  του  Ν.  2286/95  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  ,  του  Ν. 

3463/06, του Ν. 3852/2010 καθώς και του Π.Δ. 60/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο    :    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION) 

Το δικαίωμα προαίρεσης, ως προβλέπεται στο άρθρο 8  του Π.Δ. 60/2007 ανέρχεται 

στο συνολικό ποσό των 167.669,37 €  (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ήτοι ποσοστό   15% του 

καθαρού προϋπολογισθέντος και ασκείται από την κάθε αναθέτουσα αρχή (Δήμος 

Χαλανδρίου, ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»  και ΝΠΔΔ 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Χαλανδρίου) με μονομερή 

της δήλωση πριν τη λήξη της σύμβασης. Τα επιμέρους ποσά  ως αυτά αντιστοιχούν  

ανά ομάδα προμήθειας και ανά αναθέτουσα αρχή αναλύονται στο άρθρο 2 της 

παρούσης. 

 

Α ΡΘΡΟ  25Ο   :    ΛΗΨΗ  ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΩΝ  –  ΔΗΜΟ ΣΙΕΥΣΗ  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στην Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων   Συμβάσεων   της   Εφημερίδας   της   Κυβέρνησης,   σε   δύο   ημερήσιες 

οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και δύο νομαρχιακές 

εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του ΕΚΠΟΤΑ. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο και αυτό ισχύει και 

στην περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε 

τουλάχιστον 40 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα 
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των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του 

διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρθρο 30 παρ. 3   του  ΠΔ 60/2007) .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη , τα τεύχη του 

διαγωνισμού  καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη 

προμήθεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών 

στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Χαλανδρίου , Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 

Χαλάνδρι, ΤΚ. 152-33. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 213 2023844   Fax: 2132023846 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση  http://www.halandri.gr 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Γεώργιος Σ. Κουράσης 


