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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός μελέτης : 2/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ»

Ο  Δήμος  Σίφνου  προκηρύσσει  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του

Προσώπων:

 Για τα καύσιμα με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην

διαμορφούμενη  μέση  τιμή  πώλησης  του  είδους  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Σίφνου,  του

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

κατά την ημερομηνία παράδοσης,

 Για τα λιπαντικά και τα συναφή είδη με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

επί τοις εκατό επί τις τιμές του προϋπολογισμού,

σύμφωνα  με  την  με  αριθμ.  2/2016  μελέτη  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την

ηλεκτρονική αποστολή της Περίληψης της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στο Τεύχος "Διακηρύξεων

Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Σίφνου www.sifnos.gr. 

Επίσης,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  περιληπτικής  διακήρυξης  θα  παρέχεται  ελεύθερη,

άμεση και πλήρη πρόσβαση στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου

Σίφνου www.sifnos.gr.

http://www.dimosnestou.gov.gr/
http://www.dimosnestou.gov.gr/
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Στοιχεία Αναθέτουσων Αρχών:

1. Δήμος Σίφνου

Οδός : Απολλωνία Σίφνου

Ταχ. Κωδ 84003 , Σίφνος

Τηλ. : 2284360300

Fax : 2284033076

2. Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) 

Οδός : Καμάρες Σίφνου

Ταχ. Κωδ 84003, Σίφνος

Τηλ. : 2284031977

3. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου 

Οδός : Απολλωνία Σίφνου

Ταχ. Κωδ 84003, Σίφνος

4. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου

Οδός : Απολλωνία Σίφνου

Ταχ. Κωδ 84003, Σίφνος

5. Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου

Οδός : Απολλωνία Σίφνου

Ταχ. Κωδ 84003, Σίφνος

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 89.900,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και θα διενεργηθεί με τους

ακόλουθους όρους :

Άρθρο 1ο - Ισχύουσες Διατάξεις.

1. Οι διατάξεις του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006).

2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
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3. Οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α..

4.  Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.60/2007  (ΦΕΚ  64  Α)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις

διατάξεις  της  οδηγίας  2004/18/ΕΚ/31-3-2004  «Περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία

2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 ΕΚ του Ευρωπα6ϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.

5. Οι  διατάξεις  τουΝ.3861/2010  (ΦΕΚ  112  Α)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική

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

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Συμβάσεων  Αντικατάσταση  του  έκτου

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Οι διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου». 

8. Οι  διατάξεις  του  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120Α  )  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ’ 20 του άρθρου

1ου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α).

9. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α`/26-03-2014).

10. Οι διατάξεις  του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 περί αλλαγής των ποσοστών των εγγυητικών

επιστολών. 

11. Οι διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί παράτασης της έναρξης ισχύος των διατάξεων του μέρους Β`

του Ν. 4281/2014 ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

12. Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 περί επειγόντων μέτρων εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012

& 4127/2013.

13. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας

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

14. Η  με  αριθ.  πρωτ.  Π1/542/4.3.2014  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το  Εθνικό  Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 

15. Τις  αποφάσεις  των  διοικητικών  συμβουλίων  των  νομικών  προσώπων του Δήμου Σίφνου  που

αφορούν  την  κατάρτιση  των  προϋπολογισμών  οικονομικού  έτους  2016  και  τις  διαθέσεις
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πιστώσεων των Κ.Α. που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.

16. Η με αριθμ.2/2016 μελέτη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου

και των Νομικών του Προσώπων.

17. Η με αριθμ. 124/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 7Ξ8ΧΩ1Τ-ΠΗΟ) σχετικά με την

έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των

Νομικών του Προσώπων.

18. Η με αριθμ. 61/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 9Ψ9ΝΩ1Τ-9Β4) με την οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

Άρθρο 2ο – Τεχνικές Προδιαγραφές .

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  αναφέρονται  στην  με  αριθμ.  2/2016  μελέτη  του  Τμήματος

Προγραμματισμού  και  περιλαμβάνονται  στο  παράρτημα  «Τεχνικές  Προδιαγραφές»,  που  αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Άρθρο 3ο – Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση, Αντικείμενο Προμήθειας.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών για

τις ανάγκες του Δήμου Σίφνου και των Νομικών του Προσώπων, ανέρχεται στο ποσό των 89.900,00 €,

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  των  Κωδικών  Αριθμών  (Κ.Α.)  του

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αναλυτικά για κάθε ομάδα ως

εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ν.4111/2015)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)

Οικονομικές & Διοικητικές 10.6641 1.500,00

Λοιπών αναγκών Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών 10.6643 2.500,00

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 20.6641 9.000,00

Λοιπών αναγκών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 20.6644 500,00

Ύδρευσης και Αποχέτευσης 25.6641 30.000,00

Λοιπών αναγκών Ύδρευσης και Αποχέτευσης 25.6644 500,00

Τεχνικών έργων 30.6641 5.000,00

Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου - 10.000,00

Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης Σίφνου - 3.700,00

Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου 10.6643 700,00
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Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Σίφνου 10.6641 26.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 89.900,00

Άρθρο 4ο - Επιτροπές Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Διενεργούμενων Προμηθειών του Δήμου, ορίστηκε με την με

αριθμ. /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Α.Α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1

2

3

Άρθρο 5ο – Σύστημα Διαγωνισμού, Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης.

5.1. Σύστημα Διαγωνισμού.

5.1.1. Τρόπος – Χρόνος Υποβολής Προσφορών.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  ανωτέρω

διαδικτυακής πύλης, 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 (ΦΕΚ120Α /

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.)»

και στο Π.Δ. 60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11/11/2016 15/12/2016 08:00 Π.Μ. 22/12/2016 13:00 Μ.Μ.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη

δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την

υποβάλλουν  μόνο  μέσα  στο  χρονικό  διάστημα  «Έναρξη  υποβολής  Προσφορών»  και  «Καταληκτική

Ημερομηνία  Υποβολής  Προσφορών».  Επισημαίνεται  ότι  οι  συμμετέχοντες  δεν  έχουν  δυνατότητα  να

αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. 

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

προσφοράς  στο  Σύστημα καθώς  επίσης  και  κανένα  συμπληρωματικό στοιχείο  δεν  γίνεται  δεκτό  για

οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή

του.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  δύναται,  ωστόσο,  να  καλέσει  τους  Υποψηφίους  να  διευκρινίσουν  τα

υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επιτρέπονται

μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων

δικαιολογητικών. 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.)».

5.1.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  υποβάλει  προσφορά  για  μία  ή  περισσότερες  ομάδες  όπως

αναφέρονται στο παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές» - «Οικονομική Προσφορά». Από το διαγωνισμό

αποκλείονται προσφορές για ορισμένα είδη μιας ομάδας.

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:

a. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος την εγγραφή

τους και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» σε αυτό (παρέχοντας τις

απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του),  ταυτοποιούμενοι  ως

εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
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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 (Α.Φ.Μ.),  αιτούνται

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification

Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση των διαπιστευτηρίων  που κατέχουν  από το

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη

από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής

Προμηθειών, της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:

 είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση  στην

ελληνική.

 είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  με  επίσημη

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για

τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του

Π.Δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο κράτος  μέλος

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται αποδεικνύεται η

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών

(3) εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)

στην  αρμόδια  υπηρεσία.  Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους

υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος,

όπως αναφέρεται ανωτέρω.

b. 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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5.2. Κριτήριο Κατακύρωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και υγραέριο κίνησης για τις ανάγκες του

Δήμου Σίφνου και των Νομικών του Προσώπων, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό,

στην  διαμορφούμενη  μέση  τιμή  χονδρικής  πώλησης  του  είδους  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών

Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  κατά  την  ημερομηνία  παράδοσης,

σύμφωνα με την με αριθμ.  /2016 μελέτη  του Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών,  η  οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  Ενώ για τα λιπαντικά και  τα συναφή είδη είναι  το μεγαλύτερο

ποσοστό  έκπτωσης  στις  τιμές  που  αναγράφονται  στον  πίνακα  «Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός».  Το

ποσοστό  έκπτωσης  ισχύει  για  όλα  τα  είδη  της  ομάδας  λιπαντικών  και  συναφών  ειδών  και  όχι  για

ορισμένα είδη της ομάδας

Άρθρο 6ο – Στοιχεία της Προμήθειας.

6.1. Αντικείμενο της προμήθειας κατά CPV.

Το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται στην με αρ. /2016 μελέτη και περιλαμβάνεται στους

CPV όπως παρουσιάζεται στον πίνακα

Κωδικός CPV Περιγραφή προμήθειας

09100000-0 Καύσιμα

09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα

6.2. Τίτλος Σύμβασης.

O τίτλος της σύμβασης θα είναι «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Σίφνου».

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις.

7.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

7.1.1. Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά

σε μορφή αρχείου pdf, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό

0,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με

το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί από τους

διαγωνιζόμενους  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  και  σε  έντυπη  μορφή

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
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νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την οικεία

νομοθεσία το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω επιστολή δεν είναι διατυπωμένη

στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα

απευθύνεται προς τον Δήμο για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην αντίστοιχη ομάδα του Διαγωνισμού

«Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  του  Δήμου  Σίφνου».  Η  ως  άνω  εγγυητική  επιστολή  θα

περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδεται.

7.1.2. Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση προσώπων, η σχετική εγγυητική επιστολή

συμμετοχής είναι υποχρεωτικώς ενιαία για όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση, παρέχεται από αυτούς

από κοινού, εκδίδεται στο όνομα όλων των συμπραττόντων και περιέχει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

7.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά

τη λήξη του χρόνου ισχύος (180 ημερολογιακές ημέρες) των προσφορών, ήτοι 210 ημέρες.

7.1.4.  Η  εγγυητική  επιστολή  του  διαγωνιζόμενου  που  η  προσφορά  του  δεν  έγινε  δεκτή  ή

αποκλείστηκε σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, επιστρέφεται σ’ αυτόν μετά από την οριστική

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και  κατόπιν αιτήσεως του στην οποία θα αναφέρει ότι έχει

παραιτηθεί  από  το  δικαίωμα  άσκησης  προσφυγής,  ένστασης,  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  έχει

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των σχετικών προθεσμιών για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο

ενδίκων και μη βοηθημάτων και ενδίκων μέσων. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος αναδόχου θα

επιστραφεί σε αυτόν με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Επιστρέφεται κάθε

εγγυητική επιστολή, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, μετά από αίτηση του Διαγωνιζόμενου.

7.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

7.2.1. Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταθέσει στο Δήμο εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ισχύει για χρονικό διάστημα

τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 1% επί

της  αξίας  της  σύμβασης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  157  του

Ν.4281/2014.

7.2.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση

του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο

που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

7.2.3. Εάν προμηθευτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις  του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

οπότε η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου.



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Άρθρο 8ο - Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό – Ενώσεις Προσώπων –

Γενικοί Όροι Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf αντίστοιχο

πιστοποιητικό εγγραφής τους που να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν

εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό

μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους.

Στην περίπτωση των συμπράξεων, επισημαίνεται η αναγκαιότητα σύμπραξης με συμβολαιογραφική

πράξη για τη συγκεκριμένη προμήθεια μεταξύ των επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται να έχουν λάβει

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί

ως  ανάδοχος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  θα  πρέπει  να  συστήσει,  πριν  την  υπογραφή της  σύμβασης,

κοινοπραξία  με  σκοπό  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας.  Τα  μέλη  της  κοινοπραξίας

ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εξ’ ολοκλήρου για την εκτέλεση

της προμήθειας.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο

διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς.

Άρθρο 9ο - Τεύχη του διαγωνισμού.

9.1. Διάθεση τευχών.

Ο  διαγωνισμός  δημοσιοποιείται  ηλεκτρονικά  με  την  ανάρτηση  της  Διακήρυξης  και  του  πλήρες

κειμένου  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  Επίσης,  το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  διατίθεται  σε

ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση http://www.sifnos.gr. 

9.2. Διευκρινίσεις επί των τευχών του Διαγωνισμού.

9.2.1.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται
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ηλεκτρονικά  μόνο  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Τα σχετικά αιτήματα 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 .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το

οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που

υποβάλλονται  είτε  με  άλλο τρόπο,  είτε  το  ηλεκτρονικό αρχείο  που τα συνοδεύει  δεν είναι  ψηφιακά

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το

περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν αυστηρά μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 12/12/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή

θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την

καταληκτική  ημερομηνία  των  προσφορών,  ήτοι  στις  16/12/2016.  Οι  υποψήφιοι  δεν  δικαιούνται  να

επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

9.2.2  Μετά  την  υποβολή  και  αποσφράγιση  των  προσφορών,  διευκρινήσεις,  τροποποιήσεις  ή

αποκρούσεις όρων της διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 10ο - Εκπρόθεσμες προσφορές /εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές.

Εκπρόθεσμες προσφορές / εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία

περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 11ο - Περιεχόμενο προσφορών.

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

 ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και

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

 *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  και  σε  περίπτωση  συνυποβολής  από  τον  Οικονομικό  Φορέα

στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει κατά την υποβολή

της προσφοράς του να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
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προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν

γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της

επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

11.1. 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 τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.

Αναλυτικά, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

11.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

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

επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν. 4155/13

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  και  το  άρθρο  11 της  Υ.Α.  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες

λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  όπως

αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

11.1.1.1. Για τους Έλληνες πολίτες:

Α. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  7.1.  της  παρούσας

διακήρυξης.

Β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου σε ισχύ (έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του), με

το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα αυτών.

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

προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  εισφορές  σε  ασφαλιστικά  ταμεία  προς  όλους  τους

ασφαλιστικούς  φορείς  προς  τους  οποίους  υποχρεούνται  στην  καταβολή  εισφορών  (Για  τους

απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,

συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς

κοινωνικής ασφάλισης και  όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(Ι.Κ.Α.))

Δ. Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν.  1599/86 σε μορφή αρχείου  .pdf,  υπογεγραμμένη  ψηφιακά όπου θα

αναφέρει  όλους  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  προς  τους  οποίους  υποχρεούται  στην  καταβολή

εισφορών (τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους απασχολούμενους).

Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
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ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

Στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε μορφή αρχείου .pdf, υπογεγραμμένη ψηφιακά με την οποία

οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι :

• Έχουν  μελετήσει  λεπτομερειακά  ολόκληρη  την  Διακήρυξη  και  την  αναπόσπαστη  με  αυτή

Τεχνική Έκθεση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

• Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

• Θα αναφέρουν την/τις ομάδα/ομάδες για τις οποίες θα καταθέσουν προσφορά.

Ζ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ (τρείς μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του). 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 εκπρόσωποί του.

Η. Πιστοποιητικά σε ισχύ (τρείς μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους), αρμόδιας κατά περίπτωση

δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,

εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής

εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη

διαδικασία.

11.1.1.2. Για τους αλλοδαπούς:

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1 παρούσας διακήρυξης.

Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Γ. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας
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εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις (Γ),

(Ε) και (Η) του άρθρου 11.1.1.1..

Δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

Ε. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να

διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει την προσφορά τους,

να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με τον Δήμο και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις

του με τον Δήμο.

11.1.1.3. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (11.1.1.1.) και (11.1.1.2.) αντίστοιχα.

11.1.1.4. Για τους συνεταιρισμούς:

Α Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  7.1.  της  παρούσας

διακήρυξης.

Β Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (Γ), (Ε) και (Η) του άρθρου 11.1.1.1..

Γ Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

11.1.1.5. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις

ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται

ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου.  Αν  στη  χώρα  του  προμηθευτή  δεν

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη βεβαίωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε

μορφή αρχείου .pdf, υπογεγραμμένη ψηφιακά.

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 κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική

υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ.  (Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  με

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται
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από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

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  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 και

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση

συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς (όσα έχουν

εκδοθεί από Δημόσια αρχή κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία).

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.

11.1.2.Τεχνική Προσφορά.

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά

τα κάτωθι:

Α 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 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.

Για όσες απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική

του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στα  περιεχόμενα  της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  εμφανίζονται

οικονομικά στοιχεία.

Β. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς: 

Για τις ομάδες Υγρά Καύσιμα
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σε μορφή αρχείου .pdf, υπογεγραμμένη ψηφιακά με την οποία

θα δηλώνεται το διυλιστήριο, στο οποίο θα παρασκευαστούν τα προσφερόμενα προϊόντα καθώς και ο

τόπος  εγκατάστασής  του  (μετά  την  υποβολή  της  υπεύθυνης  δήλωσης  απαγορεύεται  η  αλλαγή  του

διυλιστηρίου  που  δηλώθηκε).  Εάν  διαπιστωθεί  από  την  υπηρεσία  ανυπαρξία  του  διυλιστηρίου  που

δηλώθηκε  με  την  προσφορά,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η  προσφορά

απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Εμπορίου

για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α.

και  του  Δημοσίου  για  χρονικό  διάστημα  που  καθορίζεται  με  την  ίδια  απόφαση.  Η  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο διυλιστήριο που δηλώνεται για την παραγωγή των ειδών έχει

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

• Όταν οι προσφέροντες δεν θα παράξουν τα προσφερόμενα είδη σε δικό τους διυλιστήριο, πρέπει να

επισυνάψουν σε μορφή αρχείου .pdf, την σύμβαση, συμβόλαιο, κ.λ.π. συνεργασίας τους με το αντίστοιχο

διυλιστήριο/εταιρεία. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του διυλιστηρίου που

δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας

και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του διυλιστηρίου, με απόφαση

του δημοτικού συμβουλίου. Παραγωγή του είδους σε διυλιστήριο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην

προσφορά, χωρίς προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του

προμηθευτή  έκπτωτου  από  τη  σύμβαση,  με  τις  προβλεπόμενες  σχετικές  κυρώσεις.  Η  Επιτροπή

Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών μπορεί να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για

έλεγχο των προσφερόμενων ειδών.

Για τα Λιπαντικά και Συναφή Είδη

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σε μορφή αρχείου .pdf, υπογεγραμμένη ψηφιακά με την οποία

θα δηλώνουν ότι τα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης καθώς και

ότι θα παραδίδουν τα είδη στις συσκευασίες έτσι όπως αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον θα

πρέπει  να  υποβάλουν  στο  (υπό)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά» όλα τα

τεχνικά φυλλάδια των ειδών της ομάδας Λιπαντικών και συναφών ειδών.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά και να πραγματοποιήσουν την

προμήθεια σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της με αρ. 2/2016 μελέτης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών

(3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο

Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα
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δικαιολογητικά).  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή.  Οι  απαιτούμενες

δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 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  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας,  είναι  τα

δικαιολογητικά και τα 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.

11.2. 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 (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό

ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  .pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον

προσφέροντα.

Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του

παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη

περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων καλείται  να παράγει  εκ  νέου  το

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει  αποτυπωθεί  στο σύνολό της στις

ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το  σύστημα,  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την

τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης

που  προσφέρουν  από  την  Τιμή  Αναφοράς  που  τίθεται  στην  παρούσα  διακήρυξη  (ενδεικτικό

προϋπολογισμό) για τα αντίστοιχα υπό προμήθεια είδη της ομάδας συμμετοχής.

Τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :

Τιμή αναφοράς Ομάδα «Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες της Αβαθμιας Σχολικής Επιτροπής» :

= 1,140

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 12,00% επί της τιμής, για
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την ομάδα «Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες της Αβαθμιας Σχολικής Επιτροπής (όπως ακριβώς

ζητείται  από  τη  Διακήρυξη),  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του

συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή προσφοράς 1,140 - (1,140 x 0,12) = 1,003. 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί

έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης.

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 υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,

σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf.

Το κριτήριο  κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα είναι  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  τοις

εκατό,  στην  διαμορφούμενη  μέση  τιμή  χονδρικής  πώλησης  του  είδους,  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημερομηνία παράδοσης.

Οι  τιμές  θα  δίδονται  κατά  την ημέρα παράδοσης αυτού και  όπως  αυτή  προκύπτει  από το εκάστοτε

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. Ενώ για τα είδη των ομάδων «Λιπαντικών και συναφών ειδών»

το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην αναγραφόμενη τιμή της μελέτης.

Το ποσοστό έκπτωσης θα αναφέρεται σε όλα τα είδη της ομάδας «Λιπαντικών και συναφών ειδών».

Όλες οι τιμές των προσφορών (μονάδος και ποσοστού έκπτωσης) θα αναγράφονται αριθμητικώς και

ολογράφως , θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν:

 Όλες  τις  επιβαρύνσεις  (φόρους,  δασμούς,  μεταφορικά  κλπ.),  οι  οποίες  βαρύνουν  εξ

ολοκλήρου τον προμηθευτή.

 Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή.

 Όλα  τα  οικονομικά  μεγέθη,  τα  οποία  θα  περιλαμβάνονται  στον  φάκελο  αυτό,  θα  είναι

εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας ή με άλλους όρους,

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Σε  περίπτωση  που  η  προσφερόμενη  τιμή  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή,  η  Επιτροπή,  πριν

διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από

τους  συμμετέχοντες  οικονομικά  στοιχεία  ή  μη,  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των

προσφερόμενων τιμών, πριν την απόρριψη της προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο

52, του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Η προσφερόμενή τιμή δεσμεύει τον Ανάδοχο, θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια

της σύμβασης και δε θα τεθεί σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
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Άρθρο 12ο - Ισχύς Προσφορών.

Οι προσφορές  ισχύουν  με  ποινή  αποκλεισμού  χωρίς  καμία  αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε

αλλαγή της  ισοτιμίας  του ευρώ προς  τα  ξένα  νομίσματα,  για  χρονικό διάστημα έξι  (6)  μηνών (180

ημερολογιακές  ημέρες)  από την ημέρα του διαγωνισμού και  η  προσφερόμενη  τιμή ισχύει  μέχρι  την

ολοκλήρωση της σύμβασης.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών (180 ημερολογιακές ημέρες), θα

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να

παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι

να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος

της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για

τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 13ο - Γλώσσα.

Επίσημη  γλώσσα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού,  γραπτή  και  προφορική,  ορίζεται  η  ελληνική.  Τα

έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται

στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα

ερμηνεύεται  εις  βάρος  του προσφέροντος.  Τεχνικοί  όροι,  οι  οποίοι  δεν μπορούν να αποδοθούν στην

ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα.

Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια),

που  συνοδεύουν  το  φάκελο  υποψηφιότητας,  εφόσον  είναι  στην  αγγλική  γλώσσα,  δεν  χρειάζεται  να

μεταφρασθούν.

Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα (εκτός τυχόν τεχνικών

φυλλαδίων/εγχειρίδια  ή/και  διαφημιστικών  φυλλαδίων)  γίνονται  δεκτά  εφόσον  συνοδεύονται  από

επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα  που  γίνεται  είτε  από  την  μεταφραστική  υπηρεσία  του

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προέλευση του στην Ελλάδα,

είτε από δικηγόρο.

Οι τυχόν ενστάσεις / προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε

περίπτωση τα έγγραφα (πλην τυχόν εγχειριδίων), που δεν θα είναι μεταφρασμένα, δεν θα λαμβάνονται

υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.

Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων προμήθειας θα
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συντάσσονται στην ελληνική. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τον φορέα προμήθειας θα

γίνεται στη ελληνική γλώσσα.

Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της

προμήθειας, των ενδιαφερομένων, των προσφερόντων και του προμηθευτή διεξάγονται στην ελληνική

γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν

αλλοδαπών  υπαλλήλων  τους  με  την  Υπηρεσία  που  διενεργεί  τον  Διαγωνισμό,  με  την  παρουσία

διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη.

Άρθρο 14ο - Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  στις  22/12/2016  μέσω  των  αρμόδιων

πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  του  Δήμου,  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

(υπο)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 του

(υπο)φακέλου  «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.

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την

ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από

την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την

πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με

τηλεομοιοτυπία (Φαξ) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλους τους διαγωνιζόμενους για

την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και

κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 15ο - Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών ως εμπιστευτικών.
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο

προσφέρων οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου

του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Στην

αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η

έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Τα αρμόδια  πιστοποιημένα  στο  σύστημα  όργανα  του  Δήμου  μπορούν  να  αποχαρακτηρίσουν  τα

στοιχεία εκείνα που έχουν λανθασμένα σημανθεί  ως εμπιστευτικά από τους προσφέροντες,  αλλά δεν

καλύπτουν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρηση τους.

Άρθρο 16ο - Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα:

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από τον Δήμο και τα

μέλη της ως 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 (υπο)φακέλων των προσφορών.

 Ο Δήμος 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  τον  Δήμο,

απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς  για  παροχή

διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική

ειδοποίηση.



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Άρθρο 17ο – Προσφυγές / Ενστάσεις - Τρόπος Υποβολής και Εξέτασής τους.

Η  σύναψη  συμβάσεων  δημοσίων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο

εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του αντιστοίχου Π.Δ. 60/2007 διέπονται από τις διατάξεις του Ν.

3886/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  63  του  Ν.4055/2012,  όσον  αφορά  την  επίλυση  των

διαφορών  και  την  δικαστική  προστασία  στη  διαδικασία  που  προηγείται  της  σύναψης  δημοσίων

συμβάσεων που διενεργούνται με διεθνή διαγωνισμό. Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν. 3886/2010 δεν

εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  ή  εσωτερικών  κανονισμών που προβλέπουν την

άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής

δημόσιων διαγωνισμών.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  οποιοσδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον  δικαιούται  να  υποβάλλει  Διοικητικές

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού,  της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και  της

νομιμότητας διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.

3886/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012, ήτοι οι Διοικητικές Προσφυγές κατά

εκτελεστών  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  διαδικασίας  διεξαγωγής  του  Δημόσιου  Διαγωνισμού,  λόγω

προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  στην  παρούσα διαγωνιστική  διαδικασία,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις τα πρακτικά των

Επιτροπών Διαγωνισμού κατά των οποίων ασκούνται  ενστάσεις,  σύμφωνα με  το ισχύον δίκαιο  (π.χ.

ενστάσεις  άρθρου  15  της  υπ.  αριθμ.  11389/1993  Υπουργικής  Απόφασης  «Ενιαίος  Κανονισμός

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»).

Η ενστάσεις του άρθρου 15 της υπ. αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την

αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του

άρθρου  15  της  υπ.  αριθμ.  11389/1993  Υπουργικής  Απόφασης  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».

Δικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  την  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013(Φ.Ε.Κ.  2677/Β/21-10-201)  -  Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα από την κείμενη  νομοθεσία,  συμπληρώνοντας  την  ειδική  φόρμα του Συστήματος  και

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου.  pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
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εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του

Ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ. Α/66-31-03-2011) και της υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου»

ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων / προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, τα οποία γνωμοδοτούν προς την

Οικονομική Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει τελικά.

α. Ένσταση / Προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εντός  του  μισού  του  χρονικού  διαστήματος  από  την  ανάρτηση  της  διακήρυξης  έως  την  ημέρα

διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι  μέχρι  τις  29/11/2016.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της

διεξαγωγής του διαγωνισμού.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού 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 επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος

του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή,

η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που

τελικά αποφασίζει.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν

γίνονται δεκτές.

Άρθρο 18ο - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά με

την κατακύρωση της προμήθειας.

Άρθρο 19ο - Συνέχιση ή ματαίωση διαγωνισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού δύναται

να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που

τίθενται  από τις  διατάξεις  των άρθρων 24 και  25 του Π.Δ. 60/2007,  μετά  από σύμφωνη γνώμη της

Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (άρθρο  2  παρ.  2  περίπτ.  γ΄  υποπερίπτ.  δδ΄  Ν

4013/2011), υπό τους όρους ότι:
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α) δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι όροι της αρχικής διακήρυξης και

β) διαβιβάζεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, μαζί με τη σχετική απόφαση, αιτιολογημένη έκθεση.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρο 2 παρ. 13 περίπτ. Ιβ Ν

2286/1995, άρθρο 25 περίπτ. 1α ΠΔ 60/2007, άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. γ(1) ΕΚΠΟΤΑ).

Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και

σε όποιο στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν.

Άρθρο 20ο - Ανακοίνωση Κατακύρωσης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  κατά το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  ο προσφέρων στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση

που  του  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά,  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή

αρχείου  .pdf και  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής:

1. Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  157,  του  Ν.4281/2014,  όπως

ορίζεται στο άρθρο 7.2. της παρούσας διακήρυξης.

2. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  ο κατά περίπτωση αρμόδιος για υπογραφή της σχετικής

σύμβασης (Εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).

3. Αντίγραφο ταυτότητας του αρμόδιου για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

4. Φορολογική ενημερότητα του μειοδότη (σε περίπτωση που αυτή που είχε καταθέσει κατά την

υποβολή της προσφοράς έχει λήξει.)

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον μειοδότη, υποβάλλονται

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν  αυτός  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  δεν  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  και  δεν

προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση

γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
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υποβάλλει  και  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  δικαιολογητικά,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον

προμηθευτή  με  την  αμέσως  επόμενη  χαμηλότερη  τιμή  και  ούτω  καθ΄  εξής.  Αν κανένας  από  τους

προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις

των  ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή  περισσότερα  δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  από  αυτές,  ο

διαγωνισμός ματαιώνεται.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ψηφιακά

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Άρθρο 21ο - Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά

κατακύρωσης».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται

να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  του  Δήμου,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  που

αποσφραγίσθηκε.

Άρθρο 22ο - Σύμβαση.

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης, καταρτίζεται από τον Δήμο και κάθε

Νομικό Πρόσωπο η σχετική σύμβαση, η οποία υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη.

 Τροποποίηση της σύμβασης γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων.

 Η  σύμβαση  καταρτίζεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  το  άρθρο  25  του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
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υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης

ως ασήμαντο.

2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

4. Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

και δεν γίνεται καμιά αναπροσαρμογή τιμών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Η διάρκεια ισχύος της

παρούσας Σύμβασης λήγει υποχρεωτικά την ημέρα υπογραφής Σύμβασης του Δήμου με τον ανάδοχο της

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017 (διαγωνισμός επόμενου έτους), στην περίπτωση

που αυτή υπογραφεί πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας..

Ο  Δήμος  Σίφνου  και  τα  Νομικά  Πρόσωπα  δεν  υποχρεούνται  να  απορροφήσουν  το  σύνολο  των

ποσοτήτων  που  αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  και  ο  προμηθευτής  δε  δικαιούται  να

αξιώσει αποζημίωση για αυτό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση τους.

Ο Δήμος Σίφνου και τα Νομικά Πρόσωπα δικαιούνται να μεταβάλουν τις ποσότητες των ειδών μίας

ομάδας χωρίς όμως να υπάρξει αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο τις συγκεκριμένης ομάδας.

Ο  Δήμος  /  Νομικό  Πρόσωπο  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση,  σε  οποιαδήποτε  από  τις

ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής, δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά τις

οχλήσεις της υπηρεσίας.

2. Ο  ανάδοχος  προμηθευτής,  εκχωρεί  τη  σύμβαση  χωρίς  την  άδεια  του  Δήμου  ή  του  Νομικού

Προσώπου.

3. Ο  ανάδοχος  προμηθευτής,  πτωχεύσει  ή  τεθεί  υπό  εκκαθάριση,  λυθεί  ή  ανακληθεί  η  άδεια

λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής  εκτέλεσης  σε  βάρος  του,  στο  σύνολο  ή  σε

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

4. Έκδοση  τελεσίδικης  απόφασης  κατά  του  αναδόχου  προμηθευτή  για  αδίκημα  σχετικό  με  την

άσκηση του επαγγέλματός του ή για κάποιο από τα οικονομικά εγκλήματα.

5. Σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος προμηθευτής παραβιάζει και αθετεί όρους της
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σύμβασης που υπογράφηκε, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 23ο - Παράδοση - Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες

των Υπηρεσιών. Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης (Πετρέλαιο Κίνησης – Βενζίνη Αμόλυβδη)

στα  οχήματα  του  Δήμου  /  Νομικών  Προσώπων  θα  γίνεται  άμεσα  και  εντός  του  πρατηρίου  υγρών

καυσίμων που υποχρεωτικά θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου. Η παράδοση

των λοιπών ειδών θα γίνεται μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας της κάθε Υπηρεσίας, με την οποία

έχει υπογραφεί η σύμβαση και εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη

της  έγγραφης  παραγγελίας  σε  τόπο  που  θα  αναφέρεται  στην  εντολή  παραγγελίας  εντός  του  Δήμου

Σίφνου.

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης των ειδών,

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών, γιατί η

προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της

σύμβασης.

Αν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση ειδών στον Δήμο ή στα

Νομικά  του Πρόσωπα,  πέραν από τα  αναφερόμενα  χρονικά  όρια,  τότε  ο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι

υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον Δήμο ή στο Νομικό του

Πρόσωπο  σαν  ποινική  ρήτρα  2  τοις  χιλίοις,  για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης.  Η  ποινική  ρήτρα

παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Ταυτόχρονα ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» μπορεί να κηρυχθεί

έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει

υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα  όμως  αν  κινηθεί  ή  όχι  η  διαδικασία  της  έκπτωσης  του  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» ή  αυτός

κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη

ποινική  ρήτρα  (2  τοις  χιλίοις  επί  του  συμβατικού  ποσού  για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης)  λόγω

καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης,  που θα οφείλεται  σε υπαιτιότητα του Δήμου και  των Νομικών του

Προσώπων ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο

αυτό. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση,

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις

σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά, που
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προβλέπουν  οι  όροι  αυτοί,  είναι  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα,  προσμίξεις  κ.τ.λ.  και  ότι  είναι

κατάλληλα από κάθε πλευρά, για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ««ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ».

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ», διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι

παραβιάζονται  οι  παραπάνω διαβεβαιώσεις  του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» έχει  την

υποχρέωση να αντικαταστήσει  ύστερα από αίτηση του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων, κάθε

ποσότητα  είδους  που  προμήθευσε,  μέσα  σε  πέντε  (5)  μέρες,  εφόσον  διαπιστωθεί  παράβαση  των

παραπάνω διαβεβαιώσεων.  Η δαπάνη επιστροφής στον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» του ακατάλληλου είδους και

αποστολή του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου είδους επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα

μηχανήματα,  ο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες  αποκατάστασης  της

βλάβης, που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Επιπλέον κατά τη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών

του Προσώπων, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση για

την βλάβη που προκάλεσε. Αν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν καταβάλει το πρόστιμο, κηρύσσεται έκπτωτος

με  όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες.  Αν  ο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια

ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Τον κίνδυνο για οποιαδήποτε λόγο και αιτία καταστροφής ή απώλειας όλου ή μέρους του προϊόντος,

τον κίνδυνο αλλοίωσής του κλπ. έχει ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα από την στιγμή παραλαβής

των ειδών.

Τυχόν  διαφορές  μεταξύ  του  Δήμου,  και  των  Νομικών  του  Προσώπων  και  του  Προμηθευτή,

επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα παρέχει το

δικαίωμα  τόσο  στον  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»,  όσο  και  στον  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ»  (ιδιαίτερα  σε

περίπτωση παράδοσης ακατάλληλων ειδών) για τη λύση της με καταγγελία  που θα κοινοποιείται  με

Δικαστικό Επιμελητή.

Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή

αδυναμία εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα

βία  (λ.χ.  πόλεμος,  γενική  απεργία  ή  απεργίας  του  προσωπικού  του  προμηθευτή,  γενική  έλλειψη

προϊόντος, ανεπαρκής εφοδιασμός με προϊόντα του προμηθευτή από τα Διυλιστήρια, πυρκαγιά, σεισμός,

περιορισμοί κάθε μορφής στη διάθεση καυσίμων κλπ).

Σε  περίπτωση  που  συμβεί  οποιοδήποτε  γεγονός  το  οποίο  θα  οφείλεται  σε  «τυχαία  γεγονότα  ή

ανωτέρα  βία»  ή  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  θα  υπάρχει  γενική  έλλειψη

προϊόντων και εξ αυτού μείωση των αποθεμάτων του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

μπορεί  και  εφόσον  δεν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τις  κείμενες  διατάξεις,  να  εφαρμόσει  πρόγραμμα

περιστολής  και  επιμερισμού  των  παραδόσεων  των  προϊόντων  του,  ο  δε  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ»

αποδέχεται αυτό και παραιτείται από τώρα από κάθε αξίωσή του για αποζημίωση εξαιτίας του λόγου

αυτού.

Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» θα οφείλει  να

ενημερώνει άμεσα τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ» στη διεύθυνση που αυτός θα ορίσει, για την επέλευση

περίπτωσης τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας.

Εξυπακούεται  ότι,  σε  περίπτωση  που  λόγω  τυχαίων  γεγονότων  ή  ανωτέρας  βίας  ο

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»  αδυνατεί  να  καλύψει  τις  ανάγκες  του  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ»  σε  είδη,  ο

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ» θα έχει την ευχέρεια μετά την 3η ημέρα καθυστερήσεων να προμηθεύεται

είδη από άλλες πηγές για τις ανάγκες του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία.

Σε  περίπτωση  απεργίας  των  Δημοσίας  Χρήσεων  μεταφορικών  εταιρειών  θα  καταβάλλεται

προσπάθεια  από  τον  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»  για  την  κατά  προτεραιότητα  εξυπηρέτηση  του

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ».

Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία

συγκροτείται από το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το

Δήμο και Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπα.

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν

«ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημίες κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας

των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους στο

Δήμο ή στα Νομικά του Πρόσωπα.

Άρθρο 24ο - Τρόπος Πληρωμής.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση της προμήθειας και την έκδοση χρηματικού εντάλματος

πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις

δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις, εκτός από τον Φ.Π.Α.. 

Άρθρο 25ο - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα

που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων
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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 26ο - Διαφορές διακήρυξης – θεσμικού πλαισίου.

Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ή σε περίπτωση που υπάρχει ασάφεια, ισχύουν οι

διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2286/1995, της με αριθμό 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης

«Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»,  του  Ν.

3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 27o - Δημοσιότητα-Δαπάνες δημοσίευσης.

1. Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων

Συμβάσεων της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης (ΦΕΚ),  στις  πανελλήνιες  εφημερίδες  «ΓΕΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στην ημερησία εφημερίδα «ΑΥΓΗ»,στις

ημερήσιες  νομαρχιακές  εφημερίδες  «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ».  «ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ»  καθώς  και  στην

εβδομαδιαία νομαρχιακή  εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» που έχουν την έδρα τους

στην Σύρο και στη Νάξο.

2. Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  επίσης  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού

Καταστήματος την Απολλωνία Σίφνου.

3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

a. στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http  ://  www  .  sifnos  .  gr.

b. στο διαδικτυακό τόπο http  ://  www  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr

c. στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.promitheus.gov.gr.

4. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή

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

www  .  promitheus  .  gov  .  gr.

5. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Προγραμματισμού

του Δήμου Σίφνου, στη διεύθυνση Απολλωνία, τηλ. 2284360326, όλες τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες,  από  την  επόμενη  της  ανάρτησης  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  μέχρι  την

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των

προσφορών.  Στην περίπτωση παραλαβής  της  προκήρυξης  μέσω ταχυμεταφορικής  (courier),  ο

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δήμος Σίφνου δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το

κόστος παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο.

6. Δυνατότητα  αποστολής  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στους  ενδιαφερόμενους,  κατόπιν

επικοινωνίας με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, στο email: c.agioutantis@sifnos.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής,

βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Παράρτημα Α – Τεχνική Έκθεση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου

Σίφνου  και  των  Ν.Π.Δ.Δ.  1)  «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.»  2)  «Πολιτιστικό  Κέντρο  Σίφνου»  3)  «Σχολική  Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου» και 4) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου»

του Δήμου Σίφνου.

Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

 Της  με  αριθμό  11389/ΦΕΚ  185  Β’/23-3-1993  απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Ενιαίος

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

 Του Π. Δ. 60/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,  προμηθειών και  υπηρεσιών”,  όπως τροποποιήθηκε με  την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων».

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 Του  Ν.  2307/ΦΕΚ  13  Α’/15-6-1995  «Προσαρμογή  νομοθεσίας  αρμοδιότητας  Υπουργείου

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες  του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών

θεμάτων».

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  3852/ΦΕΚ  87  Α’/7-6-2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Του N. 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» και άλλες διατάξεις».

 Του Ν.  3054/Φ.Ε.Κ.  Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της  αγοράς  πετρελαιοειδών  και  άλλες
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διατάξεις».

 Της  απόφασης  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  355/2000  «Πετρέλαιο  κίνησης,

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).

 Της  απόφασης  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  354/2000  «Αμόλυβδη  βενζίνη,

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).

 Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού  Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές  και  μέθοδοι

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

 Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.

 Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).

 Του  Ν.  4257/  Φ.Ε.Κ.  Α’ 93/14-04-2014  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου

Εσωτερικών».

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014: Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41

του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Eσωτερικών

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),  στους  διαγωνισμούς  πετρελαιοειδών,  υπολογίζεται  στη  διαμορφούμενη,  για  έκαστο

είδος,  μέση  τιμή  της  περιοχής  (διοικητικά  όρια  Δήμου Σίφνου),  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του

διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται  στο πόσο των 72.500,00€ + Φ.Π.Α. 24%,

δηλαδή συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 89.900,00 €.

Η δαπάνη για τα καύσιμα,  λιπαντικά και συναφών ειδών ποσού 89.900,00 € για τις ανάγκες των

Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σίφνου  θα  καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Σίφνου  υπό  Κ.Α.

10.6641, 20.6641, 25.6641, 30.6641, 10.6643, 20.6644, 25.6644  προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2016. Επίσης απο τους αντίστοιχους Κ.Α. 10.6643 του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου, Κ.Α. 10.6641 της

ΔΗ.Κ.Ε.Σ. και τους Κ.Α. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου και της Σχολικής

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Αναλυτικά ο Δήμος και  τα Νομικά του Πρόσωπα θα προμηθευτούν Πετρέλαιο Κίνησης,  Βενζίνη

Αμόλυβδη, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Λιπαντικά και Συναφή Είδη. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται

αναλυτικά παρακάτω.

1. Πετρέλαιο κίνησης

Οι  παρούσες  προδιαγραφές  καλύπτουν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  τις  οποίες  πρέπει  να  πληροί  το
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πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει

νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου

Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου».

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα

αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι

ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

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

ιχνηθέτου.  Οι  προβλεπόμενες  προδιαγραφές  και  μέθοδοι  ελέγχου  του  πετρελαίου  κίνησης,  πάντα

σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1.1

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Ελαχ Μεγ

Δείκτης κετανίου 46,0 - EN ISO 4264

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

EN ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719

Ανθρακούχο  υπόλειμμα  (επί
10% υπολείμματος απόσταξης)

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245

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

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Κλάση 1 EN ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662

Λιπαντικότητα,  διορθωμένη
διάμετρος  φθοράς  σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 oC

μm - 460 ISO 12156-1

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

Απόσταξη:

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

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

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

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

οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό

του  ανθρακούχου  υπολείμματος  είναι  μεγαλύτερο  από  το  ανωτέρω  όριο,  θα  πρέπει  να  γίνεται
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ανίχνευση  παρουσίας  νιτρικών  παραγώγων  με  τη  βοήθεια  της  μεθόδου  EN  ISO  13759.  Όταν

διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως

η  χρήση  προσθέτων  δεν  απαλλάσσει  τα  διϋλιστήρια  από  την  απαίτηση  του  0,30%  m/m  μεγ.

ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών.

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

(v/v). 

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

Πίνακας 1.2

Παράμετρος Μονάδα Όρια Μέθοδος
ελέγχου

Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β)

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

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

Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με

χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου.

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

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

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

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 1.3

Πρότυπο Τίτλος

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

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

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

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

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

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

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

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

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.
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EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Πετρέλαιο θέρμανσης

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

πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης

σχεδιασμένους  να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.  Ειδικότερα,  το πετρέλαιο θέρμανσης θα

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

μεγαλύτερα  από  τα  προβλεπόμενα  από  την  απόφαση  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου  467/2002

«Προδιαγραφές και  μέθοδοι  ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως».  Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες  θα

είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε

να  πληρούνται  όλοι  οι  όροι  της  παραπάνω  απόφασης.  Γενικότερα,  οι  ιδιότητες  του  πετρελαίου

θέρμανσης  θα  είναι  αυτές  που  προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  περιγράφονται  στην

παραπάνω απόφαση.

Το  πετρέλαιο  θέρμανσης  έχει  χρώμα  κόκκινο  και  περιέχει  ιχνηθέτη  solvent  yellow  124,  όπως

περιγράφεται  στην  468/2002  απόφαση  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου,  σε  ποσοστό  6

χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου.  Ο χρωματισμός και  η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης

γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM

No 3 έως ASTM No 5.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με

την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 2.1
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Παράμετρος Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Μονάδες Ελαχ. Μεγ.

Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται EN ISO 3675

EN ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719

Ανθρακούχο  υπόλειμμα  (επί  10%  υπολείμματος
απόσταξης)

% m/m - 0,30 EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) Κλάση 3 EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 6 EN ISO 3104

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

(α) Διάρκεια : 3 ώρες

Πίνακας 2.2

Παράμετρος Μονάδα Όρια Μέθοδος ελέγχου

Κατηγορία Α Κατηγορία Β

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

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97

ASTM D 5950 

ISO 3016

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

περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

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

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 2.3

Πρότυπο Τίτλος

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

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

EN 1SO 3104. Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and
calculation of dynamic viscosity
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PrEN ISO 3405:1998

(ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

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

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash

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

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

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

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content – energy dispensive XRF method

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispensive XRF method (ISO
14596:1998).

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion
method (ISO 4260:1987).

ASTM D 97

STM D 5950

ISO 3016

Determination of pour point of petroleum products.

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές του Δήμου και των φορέων του.

Οι  παραγγελίες  του  πετρελαίου  θέρμανσης  θα  γίνονται  τμηματικά.  Η  παράδοση  των  καυσίμων  θα

πραγματοποιείται  εντός  χρονικού  διαστήματος  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  λήψη  της

παραγγελίας.

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

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

και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην

Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).

3. Αμόλυβδη Βενζίνη

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

αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων

που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της

χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας

της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3

χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα
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γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.

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

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

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

αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

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

βενζίνη,  υποβάλλουν  στη  Διεύθυνση  Πετροχημικών  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους  λεπτομερή

στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό

με  το  οποίο  προστίθεται  στο  καύσιμο,  μέθοδο  ελέγχου,  τις  βελτιώσεις  τις  οποίες  επιφέρει,  τα

αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα

ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ

που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται

κατά τρόπο εμπιστευτικό.

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

αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η

οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται

σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991.

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

απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι

ελέγχου», παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 3.1 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου

Ελαχ. Μεγ.

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

EN ISO 12185/1996

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C) Κλάση 1 EN ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536

Εμφάνιση Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση

Πίνακας 3.2

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου
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Κλάση Α (α) Κλάση C (α) ΚλάσηC1 (α)

Τάση ατμών kg/m3 Ελάχ.

Μεγ.

45,0

60,0

50,0

80,0

50,0

80,0

EN 12/1993

Pr  EN  13016-1:1997
(DVPE) (γ)

% απόσταγμα στους 70
oC Ε70

% (v/v)

% (v/v)

Ελάχ.

Μεγ.

20,0

48,0

22,0

50,0

22,0

50,0

Pr EN ISO 3405:1998 (δ)

% απόσταγμα στους 100
oC Ε100

% (v/v)

% (v/v)

Ελάχ.

Μεγ.

46,0

-

46,0

71,0

46,0

71,0

(δ)

% απόσταγμα στους 150
oC Ε150

% (v/v)

% (v/v)

Ελάχ.

Μεγ.

75,0

-

75,0

-

75,0

-

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

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

Δείκτης  απόσταξης
(VLI) (10VP+7E70) (β)

Μεγ - - 1.050

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

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

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

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

να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

(β) όπου: VP = Τάση ατμών

Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C.

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

στην  αγορά,  κατ’  ανοχή,  βενζίνης  με  τα  χαρακτηριστικά  της  προηγούμενης  περιόδου  για  την

εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν

βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

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

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

(εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 

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

περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων

θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.

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

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Πίνακας 3.3

Πρότυπο Τίτλος

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

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

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

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο  Δήμος  Σίφνου  και  τα  Νομικά του  Πρόσωπα  διατηρούν  το  δικαίωμα  να  μεταβάλλει  τις

ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον

ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τόσο οι  ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου και των

Ν.Π.Δ.Δ. 1) «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.» 2) «Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου» 3) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Σίφνου» και 4) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου» του Δήμου

Σίφνου.  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  συνολικό  κόστος  της  ομάδος  δεν  θα  υπερβεί  το  ποσό  του

προϋπολογισμού.
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Προϋπολογισμός

Αναλυτικός Προϋπολογισμός του Δήμου Σίφνου και των Νομικών Προσώπων του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Λίτρα)

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

(ΕΥΡΩ)

1 Πετρέλαιο κίνησης 50.000 ΛΙΤΡΑ 1,09 54.500,00

2 Πετρέλαιο θέρμανσης 14.000 ΛΙΤΡΑ 1.157834 16.209,68

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 7.000 ΛΙΤΡΑ 1,50 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ : 72.500,00

Φ.Π.Α. 24% 17.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 89.900,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ν.4111/2015)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)

Οικονομικές & Διοικητικές 10.6641 1.500,00

Λοιπών αναγκών Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών 10.6643 2.500,00

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 20.6641 9.000,00

Λοιπών αναγκών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 20.6644 500,00

Ύδρευσης και Αποχέτευσης 25.6641 30.000,00

Λοιπών αναγκών Ύδρευσης και Αποχέτευσης 25.6644 500,00

Τεχνικών έργων 30.6641 5.000,00

Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου - 10.000,00

Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης Σίφνου - 3.700,00

Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου 10.6643 700,00

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Σίφνου 10.6641 26.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 89.900,00



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Με  τον  όρο  «Υγρά  Καύσιμα»  ο  Δήμος  Σίφνου  αναφέρεται  συνοπτικά  στα  ακόλουθα  τρία  είδη

καυσίμων : α) Πετρέλαιο Θέρμανσης, β) Πετρέλαιο Κίνησης και γ) Βενζίνη Αμόλυβδη.

Τιμές – Ποσότητες Ειδών

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τιμές (σε ευρώ) καθώς και οι ποσότητες στο σύνολο τους (του

Δήμου και  των Νομικών του Προσώπων) των υπό προμήθεια  ειδών.  Οι τιμές  των υγρών καυσίμων

(πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) είναι ενδεικτικές,. Κατά την παράδοση το

κόστος των υγρών καυσίμων και του Υγραερίου Κίνησης θα υπολογίζεται με την έκπτωση στη μέση τιμή

του είδους έτσι όπως προορίζεται από το Παρατηρητηρίου Καυσίμων κατά την ημέρα παράδοσης. Οι

αναγραφόμενες  ποσότητες είναι ενδεικτικές  και  μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις  προκύπτουσες

ανάγκες της κάθε υπηρεσίας / Νομικού προσώπου. Η τιμές του παρακάτω πίνακα είναι με ΦΠΑ 24%.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Λίτρα)

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

(ΕΥΡΩ)

1 Πετρέλαιο κίνησης 50.000 ΛΙΤΡΑ 1,09 54.500,00

2 Πετρέλαιο θέρμανσης 14.000 ΛΙΤΡΑ 1.157834 16.209,68

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 7.000 ΛΙΤΡΑ 1,50 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ : 72.500,00

Φ.Π.Α. 24% 17.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 89.900,00

Σίφνος, 01/07/2016
Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Παπαγγελέτος



  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός μελέτης : 2/2016

Οικονομική Προσφορά

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(Λίτρα)

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

(ΕΥΡΩ)

1 Πετρέλαιο κίνησης 50.000 ΛΙΤΡΑ

2 Πετρέλαιο θέρμανσης 14.000 ΛΙΤΡΑ

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 7.000 ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ :

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

Σίφνος, 01/07/2016
Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος  Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο  Προσφέρων

Ιωάννης Παπαγγελέτος
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