
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 

 
Αριδαία   23-06-2015 

      ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :  17911 
 
 
 
 

      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικών)   για τις ανάγκες του 
Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων για ένα έτος (δώδεκα μήνες)   με ηλεκτρονικό ανοικτό 
διεθνή διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.» 

 
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας, έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΥΑ 11389 ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-1993) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Το Π.Δ. 60/2007 
5. Τον Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» 
6. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
7. Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» 
8. Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄18) 
9. Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 
10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
11. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
12. Το άρθρο 63 του Ν. 4254/2014. 
13. Την 24/2015 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 
14. Την με αριθμό 101/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
15. Την  117/2015 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διεθνούς διαγωνισμού.  
16. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ  15REQ002751249, που συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών του Πωσόπων.   
17. Την με αριθμό 129/2015 ΑΔΑ: ΩΔΡΜΩΨΩ-ΣΤΕ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

 
Διακηρύσσει,   ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης: 
Α) Για τα καύσιμα  (ΟΜΑΔΕΣ Α1,Α2,Γ,Δ,Ε & ΣΤ) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 
διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 
θέρμανσης), του Τμήματος Εμπορίου & τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  κατά την ημέρα παράδοσης 
αυτών. 
Β) Για τα λιπαντικά (ΟΜΑΔΑ Β) τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών . 
 
για την Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)  για τις ανάγκες του Δήμου 
Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) για το έτος 2015 ( διάστημα δώδεκα μηνών)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
493.976,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με τους παρακάτω όρους: 
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Άρθρο 1ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ 1  
ΑΡΙΔΑΙΑ  ΤΚ 58400 
ΤΗΛ. 23843 50291 
ΦΑΞ 23840 21226 

 
2.  Αρμόδια  υπηρεσία  είναι  το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Δήμου  Αλμωπίας  τηλ.23843 50291/50271,  φαξ   
23840 21226,   αρμόδιοι    υπάλληλοι   κος   Πετρούσης Ιωάννης & κυρ. Πορτοκάλη Βασιλική. 
 
3. Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας  
 
α.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 
β.  ΚΕ.Κ.Π-Α (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης) ,  Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 – Αριδαία ΤΚ 
58400, Τηλ. 23843 50283 
 
γ.  ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας)  , Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 – Αριδαία ΤΚ 58400, 
     Τηλ. 23843 50284 
δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου  1– Αριδαία      
ΤΚ 58400 ,    Τηλ. 23843 50284                            
 
ε. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1– Αριδαία      
ΤΚ 58400, Τηλ. 23843 50282 
 
Άρθρο  2ο ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.  1  της  από  12-12-2012  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  όπως 
κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες α. τροφίμων, 
β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών 
και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων 
των Νομικών τους Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται». 

Σε  εκτέλεση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  τα  αιτήματα  που  έχουν  απευθύνει  στο   Δήμο 
Αλμωπίας οι αρμόδιες υπηρεσίες του και τα ΝΠΔΔ, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία η υπ αριθμ 24/2015 
μελέτη προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών η οποία αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων (επιβατηγά, μηχανήματα έργου, φορτηγά κλπ) καθώς και τη 
θέρμανση των εγκαταστάσεων, του Δήμου και των κάτωθι Νομικών Προσώπων (φορέων): 

 
1.  ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 
2.  ΚΕ.Κ.Π-Α (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης)   
 
3.  ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας)   
      
4. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας                                        
 
5. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

 
Το  συνολικό  κόστος  για  την  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  του  Δήμου  Αλμωπίας και των 
Νομικών του Προσώπων  για  διάστημα ενός  έτους (δώδεκα μήνες) σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται στο ποσό των 493.976,48 ευρώ (401.606,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%  
92.369,59 €) και θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων έτους 2015 -επόμενου έτους 
και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2015 & επόμενου έτους. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 367.522 0,752 276.376,54 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 95.000 0,979 93.005,00 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 14.800 1,237 18.307,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 477.322   387.689,14 

ΦΠΑ 23% 89.168,50 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 476.857,65 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 1,20 960,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 24,00 720,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 5,00 600,00 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 5,00 400,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 5,00 40,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 9,00 540,00 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 4,70 1.880,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 4,70 1.880,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 7,50 180,00 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 7,50 180,00 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 3,70 758,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 4,00 240,00 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 2,50 150,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 14,50 290,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 6,70 938,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 4,25 2.550,00 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 2,65 596,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 6,00 180,00 
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Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 7,00 35,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 2,00 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3.691   13.917,75 

ΦΠΑ 23% 3.201,08 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 17.118,83 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 387.689,14 

Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.917,75 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 401.606,89 

ΦΠΑ 23% 92.369,59 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 493.976,48 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
Για το Δήμο Αλμωπίας (ομάδες Α1-Α2 & Β ) είναι   : 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α1 
ΛΙΤΡΑ (LT) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 62.705 0,752 47.154,16 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α2 
ΛΙΤΡΑ (LT) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 95.000 0,979 93.005,00 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 9.000 1,237 11.133,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1 + Α2 166.705   151.292,16 

ΦΠΑ 23% 34.797,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1 + Α2 186.089,36 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32(cpv 09100000-0) 800 1,20 960,00 
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Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (cpv 24951311-8) 30 24,00 720,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(cpv 24951311-8) 120 5,00 600,00 

Β4 
Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς 

ζωής(cpv 24951311-8) 
80 5,00 400,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(cpv 24951311-8) 8 5,00 40,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ(cpv 09211000-1) 60 9,00 540,00 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40(cpv 09211000-1) 400 4,70 1.880,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50(cpv 09211000-1) 400 4,70 1.880,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50(cpv 09211000-1) 24 7,50 180,00 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40(cpv 09211000-1) 24 7,50 180,00 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90(cpv 09211000-1) 205 3,70 758,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140(cpv 09211000-1) 60 4,00 240,00 

Β13 
ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC                                                                                 

(cpv 09211000-1) 
60 2,50 150,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 14,50 290,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο)(cpv 09211000-1) 140 6,70 938,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό)(cpv 09211000-1) 600 4,25 2.550,00 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ(cpv 09211000-1) 225 2,65 596,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3    (cpv 09211650-2) 30 6,00 180,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4   (cpv 09211650-2) 5 7,00 35,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ(cpv 09211000-1) 400 2,00 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 3.691   13.917,75 

ΦΠΑ 23% 3.201,08 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 17.118,83 

 
 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του Δήμου, σε πρατήριο που 
θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου  
     
    Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του Δήμου, σε πρατήριο που 
θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου 

 
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου στις δεξαμενές 

αποθήκευσης των κτιρίων του Δήμου. 
    Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων μπορεί να γίνεται τμηματικά ή εξολοκλήρου, πάντως για την 
ποσότητα και τον τρόπο παράδοσης αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (γραφείο κίνησης) η 
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οποία και αποστέλλει σχετικό έγγραφο. 
Η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου με ΚΑ 10.6411.0001, ΚΑ 

10.6643.0001, ΚΑ 15.6643.9001,  ΚΑ 20.6641.0001,   ΚΑ 25.6641.0001, ΚΑ 30.6641.0001  και ΚΑ 
35.6644.0001 για το έτος 2015 και τους αντίστοιχους κωδικούς για το επόμενο έτος. 

 
 
Για   το   ΚΕ.Κ.Π-Α (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης)  (ομάδα Γ) είναι : 

 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 48.650 0,752 36.584,80 

ΣΥΝΟΛΟ 48.650   36.584,80 

ΦΠΑ 23% 8.414,50 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.999,30 

 
 

Ο  τόπος  παράδοσης  πετρελαίου  θέρμανσης  για  το   ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – 
Αλληλεγγύης)  είναι  στις δεξαμενές αποθήκευσης των παιδικών σταθμών και του ΚΑΠΗ Αριδαίας 

 
Η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2015 του   ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας – Αλληλεγγύης)     με   ΚΑ   02.10.6643.001.   
 
 

Για την  ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας) (ομάδα Δ) είναι : 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 8.050 0,752 6.053,60 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 5.800 1,237 7.174,60 

ΣΥΝΟΛΟ 13.850   13.228,20 

ΦΠΑ 23% 3.042,49 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.270,69 

 
Ο τόπος παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης για ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Αλμωπίας)   είναι: 
 
1) Το κτίριο που στεγάζεται το ΚΔΑΠ  στην Αριδαία 
2) Το κτίριο που στεγάζεται το ΚΔΑΠ  μ.Ε.Α.  στην Αριδαία 
3) Το κτίριο που στεγάζεται το ΩΔΕΙΟ  στην Αριδαία 
 

           Η παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του φορέα, σε πρατήριο    
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     που θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου. 
 

Η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α (Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αλμωπίας)    με ΚΑ 02.04.02.64.0001 , 02.04.03.64.0001 , 02.04.01.64.0001 & 
02.04.03.64.0012 

 
Για το Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας) (ομάδα Ε) είναι : 

 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Ε 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 145.951 0,752 109.755,15 

ΣΥΝΟΛΟ 145.951   109.755,15 

ΦΠΑ 23% 25.243,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 134.998,84 

 
Ο   τόπος   παράδοσης   πετρελαίου   θέρμανσης   για   το   Ν.Π.Δ.Δ   Σχολική   Επιτροπή   Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας είναι οι δεξαμενές στα κτίρια των σχολείων (δημοτικά – Νηπιαγωγεία)  του 
Δήμου. 

 
Σύμφωνα , με την παρ.1 άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ οι Σχολικές 

Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. 
 

Για το Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)  (ομάδα ΣΤ)είναι : 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 102.166 0,752 76.828,83 

ΣΥΝΟΛΟ 102.166   76.828,83 

ΦΠΑ 23% 17.670,63 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.499,46 

 
Ο  τόπος  παράδοσης  πετρελαίου  θέρμανσης  για  το  Ν.Π.Δ.Δ  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας είναι οι δεξαμενές στα κτίρια των Γυμνασίων & λυκείων  του Δήμου 
Αλμωπίας 

 
Σύμφωνα , με την παρ.1 άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ οι Σχολικές 

Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού. 
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Άρθρο 3ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία.     

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosalmopias.gov.gr. 

 
Άρθρο 4ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ -ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών ήτοι στις  24-07-2015 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής  το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης ήτοι στις 29-07-2015 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών  -  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από  
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 
 
       Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ    
       μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα: Τετάρτη 29/07/2015 και ώρα 11:00 
πμ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα Τετάρτη 05/08/2015 και ώρα 
11:00 πμ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 
 

Άρθρο 5ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί: 

 φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γραμμένα στα οικεία μητρώα του 
άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 συνεταιρισμοί 
 ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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         Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές: 
- για το σύνολο των ομάδων των καυσίμων και λιπαντικών. 
- για το σύνολο των καυσίμων μιας ή περισσοτέρων ομάδων. 
- για το σύνολο της ομάδας των λιπαντικών 

 
Διευκρινιστικά: 

-Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κάθε 
ομάδας καυσίμων και λιπαντικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν  για την κάθε 
ομάδα καυσίμων ή λιπαντικών για ολόκληρη την ποσότητα, όπως αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη  

-Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα αφορά σε μέρος της ομάδας των λιπαντικών. Γι' αυτό 
οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της ομάδας των λιπαντικών του Δήμου Αλμωπίας, 
όπως αναγράφονται στην υπ αριθμ 24/2015 μελέτη προμήθειας. 

 
 
 

5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

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

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

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

     από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής     
  Διεύθυνσης κρατικών Προμηθειών.  

-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταχτοποιούνται από τη 
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

*είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
*είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού  φορέα,  
στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω  του 
Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του 
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Άρθρο 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013)   και   το   άρθρο   11   της   ΥΑ   Π1/2390/13   «Τεχνικές   λεπτομέρειες   και 
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν. 
1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο 
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

 
α) Για τους Έλληνες πολίτες: 

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας διακήρυξης, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Αλμωπίας. 

2.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

3.   Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  πως  είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούνται την καταβολή εισφορών. 

4.   Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  που  θα  αναφέρει  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  προς  τους 
οποίους υποχρεούνται την καταβολή εισφορών. 

 
5.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
6.   Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) 
και (5) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
8.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 

και το είδος των εργασιών τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή 
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
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β) Για τους αλλοδαπούς: 
1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσας διακήρυξης, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας. 
2.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (5) της 
περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

5.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
6.   Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  περί  εγγραφής  τους  στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 
 

γ) Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β). 

 
δ) Για τους συνεταιρισμούς: 
 
 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
διακήρυξης, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλμωπίας. 

   2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (3) και (5) της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου. 
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ε)Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 
2.  Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους 
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ 
ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 

άλλο  απαραίτητο  δικαιολογητικό,  που  εκδίδεται  ή  θεωρείται  από  τον  ΕΟΜΜΕΧ,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  ανταποκρίνονται  στα  κριτήρια  που  καθορίζονται  για  τη  χρηματοδότησή  τους  από  τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα (όλα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) 
κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ 
και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των έγγραφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ) . 

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Διευκρινιστικά  αναφέρουμε  ότι  οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος 
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα /τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος 

που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όσον 
αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με 
έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε 
για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 
του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 
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Άρθρο 7ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο διαγωνισμό κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής ποσού, που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων 
ειδών, ήτοι 4.016,06 €, εφ΄όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως 
για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την συγκεκριμένη ομάδα 
/αμάδες ειδών που θα υποβάλει προσφορά. Η ανωτέρω εκδίδεται (όπως και η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης που αναλύεται παρακάτω)από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και 
με τον τύπο που αυτά τις εκδίδουν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό απευθύνεται προς 
το Δήμο Αλμωπίας. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.   Την ημερομηνία έκδοσης 
2.   Τον εκδότη. 
3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 
4.   Τον αριθμό της εγγύησης. 
5.   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6.   Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7.   Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
8.   Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9.   Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι 

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

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

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 
της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό 
αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Από τα με αρ. 8 έως 12 ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, 
όπως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης 
εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό 
του λογαριασμό. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο   προμηθευτής   ή   οι   προμηθευτές   στους   οποίους   θα   γίνει   η   κατακύρωση   της   προμήθειας, 
υποχρεούνται να καταθέσουν προ ή κατά της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
ποσό ίσο με το 2% (δυο τοις εκατό) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης τις οποίες θα εκδώσουν οι προμηθευτές (ή ο προμηθευτής) 
στους  οποίους  θα  γίνει  η  κατακύρωση,  θα  εκδοθούν  υπέρ  του  φορέα  με  τον  οποίο  θα  υπογραφεί 
σύμβαση. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
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ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
Γενικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές και την κατάπτωσή τους , 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014.  
 

 
Άρθρο 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ 60/07 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ. 

 
8.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 
- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συναγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόμενου. 

 
8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

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

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά , σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης , το Ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 
προσφοράς του, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή(τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς . 
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Τεχνική Προσφορά 
 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο  pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των προσφερόμενων ειδών (καυσίμων ή/και ελαιολιπαντικών)). 

Επιπλέον στον (υπό) φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά”, όσον αφορά στην 
τεχνική προσφορά ,υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

- -Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  για  τη  συμμόρφωση  των  προσφερόμενων  ειδών  με  τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι 
επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

- -Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών και το 
εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Για τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να υποβληθούν και τα εξής: 
- -τα  κείμενα  τεκμηρίωσης  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  (προσπέκτους,  φυλλάδια  κλπ  του 

κατασκευαστή), από τα οποία θα τεκμηριώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
- -για  τα  ελαιολιπαντικά  εισαγωγής  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  πιστοποίηση  από  την  εταιρεία 

κατασκευής ότι οι προδιαγραφές τους είναι οι αναγραφόμενες. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 
από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο,  δεν  απαιτείται  να  φέρουν  σχετική  θεώρηση  γνησίου 
υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομιστούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά   συνέπεια   δεν   φέρουν   την   ψηφιακή   του   υπογραφή.   Ως   τέτοια   στοιχεία   ενδεικτικά   είναι: 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. 

Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή, εντός της 
προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή 
μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων. 

 
8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του προσφέροντα. 

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

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
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υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά 
, δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄, σε 
μορφή  pdf. 

Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα είδη, θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή 
αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς 
και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός του ΦΠΑ) για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και 
επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
Για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το  σύστημα,  στην   ειδική   ηλεκτρο νική   φόρμα   τ ης    
ο ικονομ ικής  προσφοράς  το υ  συστήματος  , οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή  προσφοράς 
την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα  Διακήρυξη  για το 
αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,752 
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,979 
Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,237 
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 
12%  για  το  Πετρέλαιο  Κίνησης.  Στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του 
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς  0,979 - (0,979 x 0,12)=0,862. 
Αν  προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το πετρέλαιο κίνησης τότε στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,979  +   (0,979 x 
0,02)=0,999 

Καθώς η οικονομική προσφορά , δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένου και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄, σε μορφή pdf.   
 
 

Τιμές : 
Α. Για τα καύσιμα: 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους 
(καύσιμα), στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

Συγκεκριμένα για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης 
προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για 
την περιοχή του Δήμου Αλμωπίας, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30-45 της του ΕΚΠΟΤΑ. Το 
ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 
Β. Για τα λιπαντικά: 

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  στον  προμηθευτή  που  θα  προσφέρει  συνολικά  τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Οι  προσφορές  θα  έχουν  ισχύ  εκατόν ογδόντα  (180)  ημερολογιακών  ημερών, προσμετρούμενες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
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Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά 
μετά την υποβολή της. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
   Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς 
προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών του προϋπολογισμού είτε για κάθε μέρος αυτών –ΟΜΑΔΑ 
ξεχωριστά.  
   Δηλαδή θα γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλες τις ΟΜΑΔΕΣ  των προς προμήθεια 
ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.  
   Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της κάθε ΟΜΑΔΑΣ της παρούσας 
διακήρυξης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.    

 
 

Άρθρο 9ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει  τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 12-08-2015, και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των 
αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των 
οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
 

Άρθρο 10ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των  ηλεκτρονικών 
προσφορών. 

• Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της 
προσφοράς τους. 

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

15PROC002868146 2015-06-24



 

 
 
 

 
Άρθρο 11ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 
χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη 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, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
- Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση 

τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το 
δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη ακόμη και με την ύπαρξη μιας παραδεκτής προσφοράς. 

 
Άρθρο 12ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Επίσης ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται 

από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51), μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην Αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
 
 

 
Άρθρο 13ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 
Άρθρο 14ο ΣΥΜΒΑΣΗ 

Οι συμβάσεις καταρτίζονται μετά την κατακύρωση ξεχωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο, για τις 
ποσότητες που αυτό έχει αιτηθεί. Υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (φορέα, 
προμηθευτή). 

Η κάθε σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και λιπαντικά που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και 
της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 
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προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να 
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. κάθε ποσότητα καυσίμου και λιπαντικού 
που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων και λιπαντικών που 
πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσας προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και λιπαντικού και αποστολής 
του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου και λιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 
εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. 

 
Άρθρο 15ο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και του κάθε 
Ν.Π.Δ.Δ., με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης εντολής, και συγκεκριμένα: 

- Το   πετρέλαιο   θέρμανσης   θα   παραδίδεται   εντός   δύο (2) ημερών   από   την   γραπτή   
εντολή   στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.. 

- Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αυθημερόν, μετά από την γραπτή εντολή που θα 
προσκομίζεται από την Υπηρεσία, σε πρατήριο που θα υποδείξει ο ανάδοχος με την προσφορά του, 
το οποίο θα βρίσκεται εντός  ορίων του Δήμου . 

β. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και σε χρονικό 
διάστημα  τριών  (3)  ημερών  από  τη  γραπτή  εντολή  της  Υπηρεσίας,  με  τη  μεταφορά  τους  στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου και την εναπόθεση τους στο χώρο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων και λιπαντικών είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρου διαστήματος δεν εξαντληθούν οι ποσότητες που 
περιλαμβάνονται στην 24/2015 μελέτη η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι την  
εξάντλησης τους, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Δήμο & τα Νομικά του Πρόσωπα.    
 
Επιπλέον: 

Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου και των 
Ν.Π.Δ.Δ.: 

- για τα καύσιμα, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο 
ακριβώς είδος καυσίμου. 

- για τα λιπαντικά με την ίδια ακριβώς τιμή, με αυτή της προσφοράς του. 
 

Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και σε καμία περίπτωση δεν 
υποχρεούνται να πράξουν αυτό, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσουν τις ανάγκες τους. 

 
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών δύναται με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 
¼ αυτού. 

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις της ως άνω προμήθειας θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας 
ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προ της υπογραφής τους. 

 
Άρθρο 16ο ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 493.976,48 ευρώ (401.606,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 92.369,59 ευρώ) και θα 
αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου και  των Νομικών του Προσώπων.  

Η πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, και θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα που έχει συνάψει τη 
σχετική σύμβαση. 

 
Άρθρο 17ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΥΑ 11389 ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-1993) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Το Π.Δ. 60/2007 
5. Τον Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
διαύγεια» 
6. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
7. Τον Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» 
8. Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το 
Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄18) 
9. Τον Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 
10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
11. Τις εν ισχύ διατάξεις  του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
12. Το άρθρο 63 του Ν. 4254/2014. 
13. Την 24/2015 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 
 

Άρθρο 18ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΛΟΙΠΑ  
 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η διακήρυξη του Διαγωνισμού 
2. Η 24/2015 μελέτη  
3. Η προσφορά του αναδόχου 

Η παρούσας διακήρυξη θα δημοσιευθεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα 
αποσταλεί ηλεκτρονικά. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί  , στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας   της   Κυβέρνησης, στη  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,   σε δύο   ημερήσιες  
οικονομικές (η Δημοπρασιών) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του 
Νομού Πέλλας ή σε μία ημερήσια και μια εβδομαδιαία του Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του   ΕΚΠΟΤΑ  .  

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosalmopias.gov.gr 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας. 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των  52  σε τουλάχιστον 40 ημέρες 

από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα 
αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του ΠΔ 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 (αρ. 30 παρ. 3 ΠΔ 60/07 & άρθ. 32 παρ. 6).  

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 
του ΠΔ 60/2007. 
 
                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                                  ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 

Αρ . Μελέτης 24/2015 

Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η προμήθεια αφορά υγρά καύσιµα και λιπαντικά των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων καθώς και τις ανάγκες για 
την κίνηση και τη λειτουργία των οχημάτων και των μηχανικών σηµείων τριβής 
ώστε να έχουµε την οµαλότερη δυνατή λειτουργία τους. Επίσης αφορά και την 
προμήθεια καυσίµων θέρμανσης για τις ανάγκες του ∆ήµου και των νοµικών 
προσώπων. Οι ποσότητες των καυσίµων υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τα αιτήµατα 
που εστάλησαν στο ∆ήµο.  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα 
παραδίδεται σε χώρο που θα του υποδεικνύεται εντός των ορίων του ∆ήµου 
Αλμωπίας. Οι εργασίες ανεφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα θα γίνεται από τον 
προµηθευτή στο πρατήριό του. Όλες οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς.  

Ο χρόνος παράδοσης για το πετρέλαιο θέρµανσης θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών 
από την παραγγελία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η παράδοση των 
καυσίμων κίνησης στα οχήματα του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων 
θα γίνετε αυθημερόν. Η ευθύνη των αγαθών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και 
µέχρι την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου είναι του αναδόχου.  

Ο χρόνος υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται 12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.   

Ο τρόπος πληρωµής θα είναι σε ακολουθία µε τα εκδοθέντα τιµολόγια βάσει της 
τµηµατικής παράδοσης της προµήθειας.   

Η παραπάνω προµήθεια κρίνεται αναγκαία για την καλή και οµαλή κίνηση 
(λειτουργία) των µηχανηµάτων του ∆ήµου, αλλά και για την θέρµανση των κτιρίων 
του ∆ήµου.   
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Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 493.976,48 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότηση θα γίνει από 
∆ηµοτικούς Πόρους. Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 3463/06 µε τις διαδικασίες του ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού κατόπιν δηµοσίευσης της προµήθειας και τις σχετικές 
ερµηνευτικές εγκυκλίους και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, µε κριτήριο 
κατακύρωσης για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
µονάδες επί της διαµορφούµενης µέσης ημερήσιας λιανικής τιµής καυσίµων όπως 
αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο  
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά την ηµέρα 
παράδοσης των καυσίµων και για δε τα λιπαντικά την χαµηλότερη προσφερόµενη 
τιµή.  

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 
προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του 
προϋπολογισµού.   

Τονίζεται ότι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν 
πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές.  

 

 

  

ΑΡΙΔΑΙΑ 11/02/2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 11/02/2015 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΪΝΑΚΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

  

Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 

Αρ . Μελέτης 24/2015 

Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Σύμφωνα με τις ανάγκες Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων του 
παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες οι Ποσότητες και τα Κόστη των Υγρών 
Καυσίμων & Λιπαντικών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 367.522 0,752 276.376,54 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 95.000 0,979 93.005,00 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 14.800 1,237 18.307,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 477.322   387.689,14 

ΦΠΑ 23% 89.168,50 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 476.857,65 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 1,20 960,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 24,00 720,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 5,00 600,00 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 5,00 400,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 5,00 40,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 9,00 540,00 
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Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 4,70 1.880,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 4,70 1.880,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 7,50 180,00 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 7,50 180,00 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 3,70 758,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 4,00 240,00 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 2,50 150,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 14,50 290,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 6,70 938,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 4,25 2.550,00 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 2,65 596,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 6,00 180,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 7,00 35,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 2,00 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3.691   13.917,75 

ΦΠΑ 23% 3.201,08 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 17.118,83 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 387.689,14 

Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.917,75 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 401.606,89 

ΦΠΑ 23% 92.369,59 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 493.976,48 
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

I.) Για το Δήμο Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 62.705 0,752 47.154,16 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 95.000 0,979 93.005,00 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 9.000 1,237 11.133,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 166.705   151.292,16 

ΦΠΑ 23% 34.797,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 186.089,36 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΛΙΤΡΑ (LT 

 / ΚΙΛΑ (KG) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32(cpv 09100000-0) 800 1,20 960,00 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (cpv 24951311-8) 30 24,00 720,00 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(cpv 24951311-8) 120 5,00 600,00 

Β4 
Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς 

ζωής(cpv 24951311-8) 
80 5,00 400,00 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(cpv 24951311-8) 8 5,00 40,00 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ(cpv 09211000-1) 60 9,00 540,00 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40(cpv 09211000-1) 400 4,70 1.880,00 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50(cpv 09211000-1) 400 4,70 1.880,00 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50(cpv 09211000-1) 24 7,50 180,00 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40(cpv 09211000-1) 24 7,50 180,00 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90(cpv 09211000-1) 205 3,70 758,50 

Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140(cpv 09211000-1) 60 4,00 240,00 

Β13 
ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC                                                                                 

(cpv 09211000-1) 
60 2,50 150,00 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 14,50 290,00 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο)(cpv 09211000-1) 140 6,70 938,00 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό)(cpv 09211000-1) 600 4,25 2.550,00 
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Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ(cpv 09211000-1) 225 2,65 596,25 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3    (cpv 09211650-2) 30 6,00 180,00 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4   (cpv 09211650-2) 5 7,00 35,00 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ(cpv 09211000-1) 400 2,00 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3.691   13.917,75 

ΦΠΑ 23% 3.201,08 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 17.118,83 

 

II.) Για το ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης) 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 48.650 0,752 36.584,80 

ΣΥΝΟΛΟ 48.650   36.584,80 

ΦΠΑ 23% 8.414,50 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.999,30 

III.) Για την ΔΗΚΕΑ (Δημοτική Κοινοτική Επιχείρηση Αλμωπίας) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 8.050 0,752 6.053,60 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 5.800 1,237 7.174,60 

ΣΥΝΟΛΟ 13.850   13.228,20 

ΦΠΑ 23% 3.042,49 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.270,69 

IV.) Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 145.951 0,752 109.755,15 

ΣΥΝΟΛΟ 145.951   109.755,15 

ΦΠΑ 23% 25.243,68 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 134.998,84 
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V.) Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 102.166 0,752 76.828,83 

ΣΥΝΟΛΟ 102.166   76.828,83 

ΦΠΑ 23% 17.670,63 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.499,46 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΔΑΙΑ 11/02/2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 11/02/2015 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΪΝΑΚΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

  

Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 

Αρ . Μελέτης 24/2015 

Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων του 
παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες οι Ποσότητες των Υγρών Καυσίμων & 
Λιπαντικών. 

I.) Για το Δήμο Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ (LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 62.705 

Α2 Πετρέλαιο Κίνησης (cpv  09134100-8) 95.000 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 9.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Α 166.705 

A/A ΕΙΔΟΣ Β - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΙΤΡΑ (LT) / ΚΙΛΑ (KG) 

Β1 AdBlue – Ουρία – AUS32 800 

Β2 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 30 

Β3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 120 

Β4 Paraflu – ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ πλήρους έτους μακράς ζωής 80 

Β5 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8 

Β6 ΓΡΑΣΣΟ 60 

Β7 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 15W-40 400 

Β8 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20W-50 400 

Β9 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 24 

Β10 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 24 

Β11 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 205 
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Β12 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 60 

Β13 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90 SYNTHETIC 60 

Β14 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 10W-40 SYNTHETIC 20 

Β15 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 140 

Β16 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 600 

Β17 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 225 

Β18 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 30 

Β19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5 

Β20 ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 400 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ Β 3.691 

 

II.) Για το ΚΕΚΠΑ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 48.650 

ΣΥΝΟΛΟ 48.650 

 

III.) Για την ΔΗΚΕΑ (Δημοτική Κοινοτική Επιχείρηση Αλμωπίας) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 8.050 

Α3 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Οκτανίων (cpv  09132100-4) 5.800 

ΣΥΝΟΛΟ 13.850 

 

IV.) Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 145.951 

ΣΥΝΟΛΟ 145.951 

 

15PROC002868146 2015-06-24



 

V.) Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΛΙΤΡΑ 
(LT) 

Α1 Πετρέλαιο Θέρμανσης (cpv 09135100-5) 102.166 

ΣΥΝΟΛΟ 102.166 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΔΑΙΑ 11/02/2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 11/02/2015 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΪΝΑΚΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 Προμήθεια Καύσιμων και Λιπαντικών Έτους 2015 

Αρ . Μελέτης 24/2015 

Προϋπολογισμού: 493.976,48 ευρώ με ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 Άρθρο 1ο  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων καθώς και τις ανάγκες 
θέρµανσης των κτιρίων του ∆ήµου Αλμωπίας για το χρονικό διάστηµα 12 μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 493.976,48 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
23%.  

Άρθρο 2ο   
Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται σε χώρο που θα του υποδεικνύεται εντός 
των ορίων του ∆ήµου Αλμωπίας. Ο χρόνος παράδοσης για το πετρέλαιο θέρµανσης 
θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παραγγελία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης.  

Οι εργασίες ανεφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα θα γίνεται από τον 
προµηθευτή στο πρατήριό του. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης στα οχήματα 
του ∆ήµου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων θα γίνετε αυθημερόν.  

Όλες οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς.  

Άρθρο 3ο   
Η ευθύνη των αγαθών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και µέχρι την παραλαβή 
από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου είναι του αναδόχου.  

Άρθρο 4ο   
Η ποσότητα των προς προµήθεια καυσίµων που αναγράφεται στον προϋπολογισµό 
της µελέτης είναι ενδεικτική και δε δεσµεύει την υπηρεσία.  

Η ποσότητα που τελικά θα προµηθευτεί θα καθοριστεί από τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.  
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Άρθρο 5ο   
Η ποιότητα των καυσίµων θα είναι αρίστης ποιότητας και όπως αυτή των 
κρατικών διυλιστηρίων και αναγνωρισµένων εταιριών πετρελαιοειδών.    
 

Άρθρο 6ο   
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις - φόρους. Ατυχήµατα και 
ζημιές κατά την παράδοση βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και 
υποχρέωση του ∆ήµου.    

 

Άρθρο 7ο   
Η κατάθεση προσφοράς προϋποθέτει και δηλώνει τη γνώση και αποδοχή των 
ειδικών συνθηκών εργασίας των προµηθειών.  

 

 

 
 

ΑΡΙΔΑΙΑ 11/02/2015 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 11/02/2015 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΪΝΑΚΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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