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Έχοντας υπόψιν:
Α. Θεσμικό Πλαίσιο:
 Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5729/22.12.2015).
 Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18).
 Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».
 Το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.».
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Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας
και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.».
Το Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/24.04.2019, τεύχος Α’): Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Διατήρηση του προληπτικού ελέγχου των ΟΤΑ).
Το N. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/25.04.2019, τεύχος Α’): Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03.05.2019, τεύχος Α’): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
Το Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019, τεύχος Α') για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, Ασφαλιστική Ενημερότητα κ.α.
Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργού Εσωτερικών.
Τη με αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Τη με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:
Η υπ’ αριθ. 1/2020 Μελέτη με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο
θέρμανσης – βενζίνη και λιπαντικά) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ετών 2020 – 2021 – 2022.
Το με αριθ. Πρωτ. 2120/2-7-2020 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με ΑΔΑΜ 20REQ006961862.
Η με ΑΑΥ 481/31-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΗΖΟΛΙ5-ΩΙΚ) Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου 20REQ006961890.
Το με αριθ. Πρωτ. 1066/2-7-2020 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» με ΑΔΑΜ 20REQ006962887.
Η με ΑΑΥ 1070/2-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ42ΔΟΛΥΜ-ΠΗΞ) Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» με ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου
20REQ006970605.
Το με αριθ. Πρωτ. 31/12-2-2020 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με ΑΔΑΜ 20REQ006950441.
Η με αριθ. 47/15-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΩΜΟΕΔΔ-4ΕΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για την έγκριση των πιστώσεων για τα έτη 2020 έως και 2022 (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου
Αιτήματος: 20REQ007011958).
Το με αριθ. Πρωτ. 24/12-2-2020 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με ΑΔΑΜ 20REQ006950872.
Η με αριθ. 37/15-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΑΙΟΕΔΔ-ΜΚΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για την έγκριση των πιστώσεων για τα έτη 2020 έως και 2022 (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου
Αιτήματος: 20REQ007012149).
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 13051/26-6-2020 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ με ΑΔΑΜ 20REQ006942461.
Η με ΑΑΥ 527/29-6-2020 (με ΑΔΑ: Ψ6ΘΟΩ9Λ-ΑΔΞ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
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12. Η με ΑΑΥ 528/29-6-2020 (με ΑΔΑ: 6ΦΙΩΩ9Λ-ΟΚ9) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
13. Η με ΑΑΥ 529/29-6-2020 (με ΑΔΑ: 62ΩΔΩ9Λ-04Υ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
14. Η με ΑΑΥ 530/29-6-2020 (με ΑΔΑ: ΨΩΨ4Ω9Λ-9ΙΙ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
15. Η με ΑΑΥ 531/29-6-2020 (με ΑΔΑ: 6058Ω9Λ-ΥΚ9) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
16. Η με ΑΑΥ 532/29-6-2020 (με ΑΔΑ: Ω7ΓΨΩ9Λ-ΩΣ0) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
17. Η με ΑΑΥ 533/29-6-2020 (με ΑΔΑ: ΨΘΙ2Ω9Λ-ΓΒΞ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
18. Η με ΑΑΥ 534/29-6-2020 (με ΑΔΑ: 634ΧΩ9Λ-ΒΝ2) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
19. Το με ΑΔΑΜ 20REQ006942564 εγκεκριμένο αίτημα του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
20. Η με αριθ. 183/2020 (με ΑΔΑ: Ω3ΑΣΩ9Λ-Ζ64) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της υπ’ αριθ.
1/2020 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) και τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –
χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου & των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ετών 2020 – 2022.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) για τις ανάγκες
του Δήμου & των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), ετών 2020 – 2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (628.325,32 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πόλη Γαλάτσι
Ταχυδρομικός Κωδικός 111 46
Τηλέφωνο 2132055315 – 2132055370
Φαξ 2102932538
Α.Φ.Μ. 090198370
Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@galatsi.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες κος Δημουλέας Παναγιώτης
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.galatsi.gr
Γεωγραφική Περιοχή (NUTS) EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
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Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
γ) Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση των συμβάσεων
Φορείς χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι:
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμος Γαλατσίου, για τις παρακάτω δαπάνες:
(1) Πετρέλαιο Κίνησης (diesel):
α) Το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (57.300,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001 του
προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020 για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
β) Το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (185.000,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
(2) Πετρέλαιο Θέρμανσης:
Το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον Κ.Α.
10.6643.0005 του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για τις Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες.
(3) Αμόλυβδη Βενζίνη:
α) Το ποσό των ένδεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του
προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για τις Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες.
β) Το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6644.0003 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους
2020 για τις Τεχνικές Υπηρεσίες.
γ) Το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για τις Τεχνικές Υπηρεσίες.
δ) Το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 35.6644.0004 του προϋπολογισμού του
Οικ. Έτους 2020 για την Υπηρεσία Πρασίνου.
ε) Το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (4.540,00 €) με προδέσμευση του ποσού από
τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για την Υπηρεσία Πρασίνου.
(4) Λιπαντικά:
α) Το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (16.900,44 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για
την Υπηρεσία Καθαριότητας.
β) Το ποσό των εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (913,88 €) με προδέσμευση του ποσού
από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για τις Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες.
γ) Το ποσό των πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του
προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022 για την Υπηρεσία Πρασίνου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, για τις παρακάτω δαπάνες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης:
α) Το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 του προϋπολογισμού του Οικ.
Έτους 2020.
β) Το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού καθενός από τα Οικ. Έτη 2021 & 2022.
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3. Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», για τις παρακάτω δαπάνες προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης:
α) Το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (999,76 €) σε βάρος του Κ.Α.
10.6641.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020.
β) Το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (999,76 €) με προδέσμευση του ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2021 &
γ) Το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (999,75 €) με προδέσμευση του
ποσού από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2022.
4. Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, για τις παρακάτω δαπάνες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης:
α) Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020.
β) Το ποσό των είκοσι μιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2021.
γ) Το ποσό των είκοσι μιας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (21.499,99 €) με
προδέσμευση του ποσού από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2022.
5. Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, για τις παρακάτω δαπάνες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης:
α) Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2020.
β) Το ποσό των είκοσι μιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500,00 €) με προδέσμευση του ποσού από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2021.
γ) Το ποσό των είκοσι μιας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (21.499,99 €) με
προδέσμευση του ποσού από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2022.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων
είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (628.325,32 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για το σύνολο του παρόντος διαγωνισμού είτε
για μία ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες αυτού, πάντοτε όμως και επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των ειδών
κάθε ομάδας ή υποομάδας αυτού.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες ή μέχρι την εξάντληση των προϋπολογισθέντων κατ’ έτος
ποσών.

1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αντικείμενο των συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι η προμήθεια:
1) υγρών καυσίμων:
α) πετρελαίου κίνησης (diesel), για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου,
β) πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες θέρμανσης του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου - Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου - Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου) &
γ) αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες του Δήμου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
2) λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου.
Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες και υποομάδες (με τα αντίστοιχα CPVs και τις συνολικές
δαπάνες)1:

1

Οι ποσότητες του πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης, δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και
των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς, ωστόσο, να ξεπεράσουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αυτών σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ.
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ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Diesel) (ΕΤΗ 2020 – 2022):
CPV
09134200-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

331.789,69

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

9.081,66

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

21.126,69

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Diesel)

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

344.596,77

427.300,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΕΤΗ 2021 – 2022):
CPV
09135100-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

7.258,06

9.000,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ (ΕΤΗ 2021 – 2022):
CPV
09132100-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

26.838,71

33.280,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΕΤΗ 2021 – 2022):
Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211610-0
09211610-0
09211000-1
09211650-2
24957000-7
24951311-8
09211610-0
09211610-0
09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211000-1
09211000-1

Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/30
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/40
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/40
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 5W/30
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 5W/40
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
Βαλβολίνη SAE 80W/90
Βαλβολίνη SAE 75W/80
Λιπαντικό για τιμόνια και σασμάν ATF DEXRON III
Υγρά φρένων DOT 4
Πρόσθετο καυσίμου κίνησης AD BLUE
Αντιψυκτικό G12 συμπυκνωμένο
Βαλβολίνη 90LS
Βαλβολίνη GEAR OIL LS PLUS
Λιπαντικό πρωτογενές SAE 10W/30
Λιπαντικό πρωτογενές HYDRAULIC PLUS 46
Λιπαντικό πρωτογενές TRANSMISSION FLUID 10W
Λιπαντικό πρωτογενές SAE 10W/40
Λάδι αλυσοπρίονων Νο 30

ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ
ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

200
300
150
150
150
1000
1000
160
200
200
100
500
400
40
40
80
60
40
200
300
ΣΥΝΟΛΑ (σε €)

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

1.340,00
1.494,00
747,00
1.080,00
1.095,00
5.300,00
5.300,00
1.120,00
1.800,00
400,00
800,00
1.000,00
4.000,00
236,00
292,00
536,00
312,00
384,00
1.500,00
900,00
29.636,00

1.661,60
1.852,56
926,28
1.339,20
1.357,80
6.572,00
6.572,00
1.388,80
2.232,00
496,00
992,00
1.240,00
4.960,00
292,64
362,08
664,64
386,88
476,16
1.860,00
1.116,00
36.748,64

ΟΜΑΔΑ Β: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΕΤΗ 2020 – 2022):
CPV
09135100-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

23.209

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

18.546,32

22.997,43

ΟΜΑΔΑ Γ: Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» (ΕΤΗ
2020 – 2022):
CPV
09132100-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

1.904

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

2.418,77

2.999,27

ΟΜΑΔΑ Δ: Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΕΤΗ 2020 – 2022):
CPV
09135100-5
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

50.000

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

38.709,67

47.999,99

ΟΜΑΔΑ Ε: Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΕΤΗ 2020 – 2022):
CPV
09135100-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΤΡΑ

50.000

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(σε € χωρίς ΦΠΑ)

(σε € με ΦΠΑ)

38.709,67

47.999,99

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΣ & ΕΙΔΟΣ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΙΚ.
ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

2022

1

2021

2020

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
2020
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
2021
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
2022
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2020
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
2021
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
2022
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
2020
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑ2021
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΣΙΟΥ
2022
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2020
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑ2021
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΣΙΟΥ
2022
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

2

3

4

5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(σε € με Φ.Π.Α.)
57.300,00
1.800,00
185.000,00
4.500,00
15.740,00
18.374,32
185.000,00
4.500,00
15.740,00
18.374,32
2.999,41
9.999,01
9.999,01
999,76
999,76
999,75
5.000,00
21.500,00
21.499,99
5.000,00
21.500,00
21.499,99
628.325,32

1.4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η Αυγούστου 2020 (31.08.2020) και ώρα 17:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 4η Σεπτεμβρίου
2020 (04.09.2020), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

1.5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/7/2020 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε ID αποστολής 20-368344-001.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 95516.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 και πιο συγκεκριμένα:
1) στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Γαλατσίου «ΠΑΛΜΟΣ» &
2) στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ».
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στη διεύθυνση (URL):
www.galatsi.gov.gr, στη διαδρομή https://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis/.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους μειοδότη/ες του παρόντος διαγωνισμού αναλογικά
και με βάση την εκτιμώμενη αξία της κάθε ομάδας ή υποομάδας στην/στις οποία/ες μειοδότησαν.

1.6. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν &
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Γενικές Πληροφορίες
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1) η με αριθ. Πρωτ. 15522/24-7-2020 Διακήρυξη της Σύμβασης,
2) η υπ’ αριθ. 1/2020 ενιαία Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής &
3) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν
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έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια prospectus για τα προσφερόμενα είδη, η προσκόμιση των οποίων είναι υποχρεωτική
με τις τεχνικές προσφορές, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5. Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016
(Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ)
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2. Εγγύηση Συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Το ύψος του ποσού της ανωτέρω εγγυητικής υπολογίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της ενδεικτικής προϋπολογισθείσας
συνολικής δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της κάθε ομάδας ή υποομάδας και πιο συγκεκριμένα ποσού:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α

Α1
Α2
Α3
Α4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β
Γ
Δ
Ε

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.891,94 €
145,16 €
536,77 €
592,72 €
370,93 €
48,38 €
774,19 €
774,19 €

Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά αφορά το σύνολο των ομάδων και υποομάδων του παρόντος διαγωνισμού, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και
είκοσι οκτώ λεπτών (10.134,28 €).
Στην περίπτωση που η κατατεθείσα οικονομική προσφορά αφορά περισσότερες από μία ομάδες ή υποομάδες του παρόντος διαγωνισμού, το τελικό ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπολογίζεται με την πρόσθεση των ποσών
που αφορούν την κάθε ομάδα ή υποομάδα.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 4-3-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Δήμος Γαλατσίου
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2
της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,
2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
1) Για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης & αμόλυβδη βενζίνη) να διαθέτουν πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
(πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, ήτοι πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής ή άλλο ισοδύναμο.
2) Για τα Λιπαντικά:
α) να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019, 2018, 2017) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση αντίστοιχης προμήθειας &
β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, ήτοι πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής ή άλλο ισοδύναμο.
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2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν:
1) Για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης & αμόλυβδη βενζίνη):
α) να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή άλλο ισοδύναμο ή κάποιο αντίστοιχο από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου,
β) να εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ήτοι να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 ή κάποιο αντίστοιχο από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου,
2) Για τα λιπαντικά:
α) να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή άλλο ισοδύναμο ή κάποιο αντίστοιχο από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου,
β) να εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ήτοι να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 ή κάποιο αντίστοιχο από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου,
γ) να διαθέτουν ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) αποβλήτων λιπαντικών, ελαίων και συσκευασιών
λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα
είδη απαιτείται.

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της το σχετικό με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς2. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα διακήρυξη, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, στον ηλεκτρονικό χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα αναρτηθούν και οι υπ’ αριθ. 15 & 23 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Το ΕΕΕΣ για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα συμπληρωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1) είτε με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου (σε μορφή αρχείου.doc) που δίνεται με την παρούσα διακήρυξη
και έχει αναρτηθεί ως συνημμένο έγγραφο στον ηλεκτρονικό χώρου του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το αρχείο αυτό έχει αναρτηθεί, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr).
2) είτε με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και τη χρήση του αρχείου (σε μορφή αρχείου .xml) που, επίσης, δίνεται στον ηλεκτρονικό χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, το ΕΕΕΣ θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Όσον αφορά τον παρόντα διαγωνισμό, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν το αναρτημένο στον
ηλεκτρονικό χώρο του παρόντος διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έντυπο ΕΕΕΣ.
2

Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος
της ένωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσον αφορά την ερώτηση στο ΕΕΕΣ στο Μέρος ΙΙ. Α. «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» του
ΕΕΕΣ, «αν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);», επισημαίνεται ότι, ως προς τις
διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του Ν.
4412/2016. Επίσης, ούτε το Γ.Ε.ΜΗ. συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. Συνεπώς, όσον
αφορά την ανωτέρω ερώτηση, οι υποψήφιοι ημεδαποί οικονομικοί φορείς απαντούν στο ΕΕΕΣ «ΟΧΙ» και δεν συμπληρώνουν τις ερωτήσεις που ακολουθούν στα στοιχεία α΄ έως ε΄.
Για τα παραπάνω, ανατρέξτε στη σελίδα 12 της υπ’ αριθ. 23 Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒΚ3Ε).
2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5. και 2.2.6.).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ο προσωρινός ανάδοχος
θα πρέπει, επιπλέον των ανωτέρω, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 περίπτωση γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι
να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι προσκομίζει/ουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
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του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 2.2.6. (Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα) ο/οι προσωρινός/οί
ανάδοχος/οι προσκομίζει/ουν:
Α) Για τα υγρά καύσιμα, πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο, του προμηθευτή και του
εργοστασίου παραγωγής με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, ήτοι πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής ή άλλο ισοδύναμο.
Β) Για τα λιπαντικά:
1. Πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, ήτοι πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή και του
εργοστασίου παραγωγής ή άλλο ισοδύναμο &
2. Τουλάχιστον μία σύμβαση για προμήθεια λιπαντικών, που έχουν συνάψει την τελευταία τριετία.
Β.4. Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 2.2.7. (Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι προσκομίζει/ουν:
1. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή κάποιο αντίστοιχο από
αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή άλλο ισοδύναμο.
2. Πιστοποιητικά συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 από
αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή ειδικευμένους οργανισμούς διεθνούς κύρους που διασφαλίζουν διαδικασίες ολικής ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης αυτών ή άλλο ισοδύναμο.
3. Πιστοποιητικό ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών
λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα
είδη απαιτείται.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποΣ ε λ ί δ α | 21

δεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3. Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για
κάθε ομάδα ή υποομάδα του παρόντος διαγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό
(%) επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας χονδρικής τιμής, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής.
Β. Για την αμόλυβδη βενζίνη το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
χαμηλότερης τιμής, η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης
ημερήσιας λιανικής τιμής, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής.
Τα παραπάνω ποσοστά έκπτωσης (για το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη βενζίνη)
μπορούν να είναι αρνητικά, δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) (σύμφωνα με το άρθρο 63
του Ν. 4257/2014).
Γ. Για τα λιπαντικά το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, για το σύνολο των ειδών της ομάδας των λιπαντικών.

2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τα Έντυπα που υπάρχουν στο Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης και παρέχονται σε μορφή .doc στην ιστοσελίδα του παρόντος Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα ή υποομάδα αγαθών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
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προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και
την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το
οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας
Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας
του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται
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παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και
PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και
PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις υπ’ αριθ. 15 και 23 Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ (οι οποίες, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του παρόντος Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ). Οδηγίες για την ηλεκτρονική (μέσω του αρχείου .xml) συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://espdint.eprocurement.gov.gr/.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης
(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2. Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη συνημμένη
στην παρούσα Διακήρυξη (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης) Μελέτη (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της),
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτεί η ανωτέρω Μελέτη για το κάθε ένα από τα προς προμήθεια είδη, τα οποία
(δικαιολογητικά) θα προσκομισθούν από όλους τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς με την υποβολή της τεχνικής
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τους προσφοράς), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης.
Πιο συγκεκριμένα, με την Τεχνική Προσφορά τους, όλοι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσουν εντύπως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:
Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα καύσιμα (πετρέλαιο
κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη) είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές.
Β) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού.
 Για τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνουν ότι:
 τα προσφερόμενα λιπαντικά φέρουν άδεια έγκρισης κυκλοφορίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και πληρούν
τους όρους της με αριθμό απόφασης (ΦΕΚ 630 τ. Β΄/12-5-2005) για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό.
 τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι παραγωγής των τελευταίων 6 με 12 μηνών. Καθένα λιπαντικό θα πρέπει να
ικανοποιεί τις ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές και να είναι άριστης ποιότητας.
 τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι α) πρωτογενή ή β) προέρχονται, ολικώς ή μερικώς, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Ελ/κό Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 13/2016). Στην περίπτωση β΄, αν είναι προϊόντα ισοδύναμα με τα πρωτογενή.
 οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης ή πιο πρόσφατες και τις υπερκαλύπτουν.
Β) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Γ) Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισμού- σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα
τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο
ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήματος ή ώρες λειτουργίας).
(Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα από το μειοδότη, αυτά θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον
προμηθευτή).

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη
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 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 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).
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει οικονομική προσφορά για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες του
διαγωνισμού και για μία ή περισσότερες υποομάδες, σε κάθε περίπτωση όμως για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της
κάθε ομάδας ή υποομάδας. Προσφορά που αναφέρεται σε επιμέρους είδη μιας ή περισσοτέρων εκ των ομάδων ή υποομάδων του παρόντος διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της κάθε ομάδας ή υποομάδας του παρόντος διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%).
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, 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 τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας ή υποομάδας του
παρόντος διαγωνισμού.
Σ ε λ ί δ α | 25

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, σε
μορφή .pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης, το υπόδειγμα
της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς, το οποίο δίνεται με την παρούσα Διακήρυξη (βλέπε ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) είναι υποχρεωτική. Το έντυπο
οικονομικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
(υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς για τα υγρά καύσιμα)
Έστω ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έχει προσφέρει έκπτωση επί της ενδεικτικής τιμής δέκα τοις εκατό (10%) για την ΟΜΑΔΑ
Α – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΤΙΖΕΛ). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 344.596,77 - (344.596,77 × 0,10) = 310.110,093 €.
Αντίθετα, αν κάποιος συμμετέχων οικονομικός φορέας προσφέρει αρνητικό ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής τιμής, π.χ. μείον
δύο τοις εκατό (- 2%) για την ΟΜΑΔΑ Α – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΤΙΖΕΛ), τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 344.596,77 + (344.596,77 × 0,02) = 351.488,705 €.
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 που δίνεται για το κάθε είδος καυσίμου, σε
μορφή .pdf. Τα υποδείγματα αυτά βρίσκονται στο Παράρτημα της παρούσης Διακήρυξης και είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη
μορφή στον ιστοχώρο του Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το ανωτέρω παράδειγμα ισχύει και για τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης & αμόλυβδη βενζίνη).

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το
σύστημα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή
στην παράγραφο 1.3. της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
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περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ΄ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την ημερομηνία και
ώρα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης Διακήρυξης.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας
Διακήρυξης, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
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παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων
των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4. έως 2.2.7. αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας (των δέκα (10) ημερών), αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
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αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφ. α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (Λόγοι Αποκλεισμού) και 2.2.4. έως 2.2.7. (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής)
της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.4. έως 2.2.7. της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση
της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό έως 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε
σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, και
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση
που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α,
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται
η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.

3.4. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθ.
56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της
προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή
της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή,
αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση
της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή
την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης
προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του
όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου
12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ
του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4. Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ειδικότερα, οι πληρωμές θα γίνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου ή των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ.,
με την προσκόμιση, κάθε φορά, από τον αντίστοιχο ανάδοχο, τιμολογίου σύμφωνα με τα παραδοτέα κάθε φορά είδη
και τις ποσότητες αυτών.
Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Η πληρωμή της
αξίας των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των παραδοθέντων ειδών. Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του αναδόχου, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, ο
Δήμος ή τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται να εξοφλούν τον ανάδοχο εντός του χρονικού διαστήματος
που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ».
5.1.2. Toυς Αναδόχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του κάθε ε στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016,
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016),
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού ποσού.
5.1.3. Από την πρώτη πληρωμή θα παρακρατηθεί το ποσό που αναλογεί στο μειοδότη της κάθε σύμβασης από τα έξοδα
δημοσιότητας της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.
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5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται
ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.3. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.5. (Απόρριψη συμβατικών υλικών
– αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία
της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν.
4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί:
1. Όσον αφορά τον Δήμο Γαλατσίου, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής &
2. Όσον αφορά τα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ., από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτών.
Η αρμόδια, σύμφωνα με τα παραπάνω, Υπηρεσία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 &
Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα
εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί
τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.

6.2. Παράδοση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.2.1. Η παραλαβή των υγρών καυσίμων και των λιπαντικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται από
τον Δήμο και τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
6.2.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα είδη, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη
των παραδοτέων ειδών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 της παρούσης παραγράφου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται
και σε τμηματικές παραλαβές.
6.2.3. Αν η αρμόδια επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.2.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,
η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων ειδών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοτέα είδη, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.
6.2.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
6.2.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια
που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ.
δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.3. Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης, θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών
χωρίς καθυστέρηση και από ώρας 08.00 μέχρι 12.00 της επομένης ή μεθεπομένης μέρας το αργότερο, και για τις έκτακτες
περιπτώσεις μέχρι την 13:00 μ.μ εξαιρουμένων των αργιών.
Οι ποσότητες του πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης, δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του Δήμου.
Για τα λιπαντικά, η παράδοσή τους θα γίνει τμηματικά μέσα στα έτη 2021 και 2022. Κάθε παράδοσης, θα προηγείται
έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να εκτελείται από τον προμηθευτή εντός είκοσι (20)
ημερών από την ειδοποίηση.

6.4. Τόπος παράδοσης – Υποχρέωση εγκατάστασης δεξαμενής & αντλίας καυσίμου
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:
α) Ο Δήμος, για τις ανάγκες κίνησης των πετρελαιοκίνητων οχημάτων του (απορριμματοφόρα κλπ.), αποθηκεύει το πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύεται σε υπόγεια δεξαμενή που είναι τοποθετημένη στο γκαράζ των αυτοκινήτων του.
Η πιο πάνω δεξαμενή και η αντλία καυσίμων δεν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου αλλά της εταιρείας που προμηθεύει το
Δήμο με πετρέλαιο κίνησης (diesel) μέχρι σήμερα.
β) Εφόσον υπάρξει νέος μειοδότης – προμηθευτής για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αυτός (ο ανάδοχος) θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι τόσο η δεξαμενή όσο και η αντλία που είναι τοποθετημένες στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του
Δήμου (γκαράζ αυτοκινήτων) θα αφαιρεθούν από τη μέχρι σήμερα προμηθεύτρια εταιρεία, με συνέπεια ο νέος προμηθευτής να οφείλει, με δικές του δαπάνες, να τοποθετήσει δικές του δεξαμενές, χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα χιλιάδων λίτρων (≥ 10.000 Lt).
γ) Για τα παραπάνω θα πρέπει να προσκομισθούν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνες Δηλώσεις από τους υποψήφιους
οικονομικούς φορείς για την ΟΜΑΔΑ Α – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης (Diesel), όσον αφορά τη δέσμευσή τους για την τοποθέτηση νέας δεξαμενής και αντλίας, τον τρόπο παραχώρησής της καθώς και τον τρόπο τροφοδοσίας των αυτοκινήτων του Δήμου με Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) κατά το χρονικό διάστημα από την αφαίρεση της
δεξαμενής από τη μέχρι σήμερα προμηθεύτρια έως την τοποθέτηση νέας δεξαμενής από την μειοδότρια εταιρεία.

6.5. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό στις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν στις οι ποσότητες των παραγγελθέντων ειδών στις αντίστοιχης σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.6. Απόρριψη ειδών – Αντικατάσταση
6.6.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους στις συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με στις όρους στις σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
6.6.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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6.6.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.

6.7. Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου
6.7.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.7.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.7.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (πετρέλαιο κίνησηςπετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης και
λιπαντικά) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ
2020-2021-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο
θέρμανσης – βενζίνη και λιπαντικά) για τις
ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων
Νομικών Προσώπων ετών 2020-2021-2022»
ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 628.325,32 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες
κίνησης των οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου, καθώς και στην προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης
του Δημαρχιακού Καταστήματος, του ΝΠΔΔ Παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ, των σχολείων της Α΄/θμιας και των
σχολείων της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.
Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/11-4-2001 και 872/4-62007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής
προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των
προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Ο Δήμος Γαλατσίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται
τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
















Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
5729/22.12.2015).
Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με
το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18).
Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
Το Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις».
Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει, ειδικότερα δε το άρθρο 14 αυτού.
Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και
κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».






Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».
Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Το άρθρο 57 του Ν. 4403/2016 σχετικά με την κατάργηση του Β΄ μέρους του Ν. 4281/2014.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των 628.325,32 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και θα αντληθούν:
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
57.300,00 € για πετρέλαιο κίνησης σε βάρος του κωδικού 20.6641.0001 οικονομικού έτους 2020,
185.000,00 € για πετρέλαιο κίνησης με προδέσμευση όλου του ποσού σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού
του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και προδέσμευση του ποσού των
185.000,00 € για πετρέλαιο κίνησης από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί
για το οικονομικό έτος 2022 για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α. 2.999,41 € για πετρέλαιο θέρμανσης για το χρονικό διάστημα 01/09/2020 έως 31/12/2020, 9.999,01 €
με προδέσμευση όλου του ποσού σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού για το έτος
2021 και 9.999,01 € με προδέσμευση όλου του ποσού σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του
προϋπολογισμού για το έτος 2022 για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ.
Γαλατσίου», Παιδ. Σταθμοί & ΚΑΠΗ
Β. 4.500,00 € με προδέσμευση όλου του ποσού σε βάρος του κωδικού 10.6643.0005 του προϋπολογισμού
που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και 4.500,00 € για πετρέλαιο θέρμανσης με προδέσμευση
όλου του ποσού σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το
οικονομικό έτος 2022 για τις Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες
Γ. 5.000,00 € για πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2020, προδέσμευση του ποσού των 21.500,00 € για
πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης
Δήμου Γαλατσίου που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και προδέσμευση του ποσού των
21.499,99 € για το οικονομικό έτος 2022 για πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του προϋπολογισμού της
Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις ανάγκες των σχολείων της Α,/θμιας
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 47/20 απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου
Δ. 5.000,00 € για πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας
εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2020, προδέσμευση του ποσού των 21.500,00 € για
πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης
Δήμου Γαλατσίου που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και προδέσμευση του ποσού των
21.499,99 € για το οικονομικό έτος 2022 για πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του προϋπολογισμού της
Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις ανάγκες των σχολείων της Β/θμιας
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/20 απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας
εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου
 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Α. 22.000,00 € συνολικά για αμόλυβδη βενζίνη με προδέσμευση του ποσού των 11.000,00 € σε βάρος
οικείου κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και 11.000,00 € σε
βάρος οικείου κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2022 για τις
Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες
Β. 100,00 € σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2020, με προδέσμευση του
ποσού των 200,00 € σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το
οικονομικό έτος 2021 και 200,00 € σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού που θα
καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2022 για τις Τεχνικές Υπηρεσίες,
Γ. 1.700,00 € σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2020, 4.540,00 € σε βάρος
του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και
4.540,00 € σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό
έτος 2022 για την Υπηρεσία Πρασίνου



Δ. 999,76 € για το έτος 2020, 999,76 € για το έτος 2021 και 999,75 € για το έτος 2022 σε βάρος του
αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Δ. Γαλατσίου
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α. 33.800,88 € συνολικά για με προδέσμευση του ποσού των 16.900,44 € σε βάρος του αντίστοιχου
κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 για την Υπηρεσία
Καθαριότητας, με προδέσμευση του ποσού των 16.900,44 € σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του
προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2022 για την Υπηρεσία Καθαριότητας
Β. 1.827,76 € συνολικά με προδέσμευση του ποσού των 913,88 € σε βάρος οικείου κωδικού του
προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και 913,88 € σε βάρος του αντίστοιχου
κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2022 για τις Διοικητικές Οικονομικές Υπηρεσίες,
Γ. 1.120,00 € συνολικά με προδέσμευση του ποσού των 560,00 € σε βάρος οικείου κωδικού του
προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2021 και 560,00 € σε βάρος του αντίστοιχου
κωδικού του προϋπολογισμού που θα καταρτιστεί για το οικονομικό έτος 2022 για την Υπηρεσία
Πρασίνου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ 25-06-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
(πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο θέρμανσης – βενζίνη
και λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου και των
εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων ετών 2020-20212022»
ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 628.325,32 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %
χονδρικής για Νομό Αττικής)

1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

331.789,69

ΛΙΤΡΑ

427.300,00

2.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

129.159,85

ΛΙΤΡΑ

127.997,41

3.

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

23.031,14

ΛΙΤΡΑ

36.279,27

591.576,68 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Οι ποσότητες των λίτρων είναι ενδεικτικές και θα καθοριστούν ανάλογα με τις προσφορές. Η Δαπάνη σε καμία περίπτωση
δεν θα ξεπερνά τα ποσά του Ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι Προσφορές θα πρέπει να καθοριστούν βάση των τιμών από τη
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 301ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ .
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/30
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/40
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/40
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 5W/30
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 5W/40
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
Βαλβολίνη SAE 80W/90
Βαλβολίνη SAE 75W/80
Λιπαντικό για τιμόνια και σασμάν ATFDEXRONIII
Υγρά φρένων DOT 4
Πρόσθετο καυσίμου κίνησης ADBLUE
Αντιψυκτικό G12
Βαλβολίνη 90LS
Βαλβολίνη GEAR OIL LS PLUS
Λιπαντικό πρωτογενές SAE 10W/30
Λιπαντικό πρωτογενές HYDRAULIC PLUS 46
Λιπαντικό πρωτογενές TRANSMISSION FLUID 10W
Λιπαντικό πρωτογενές SAE 10W/40
Λάδι αλυσοπρίονων Νο 30

lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt

200
300
150
150
150
1000
1000
160
200
200
100
500
400
40
40
80
60
40
200
300

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
6,70
4,98
4,98
7,20
7,30
5,30
5,30
7,00
9,00
2,00
8,00
2,00
10,00
5,90
7,30
6,70
5,20
9,60
7,50
3,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ 25-06-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΑΠΑΝΗ
1.340,00
1.494,00
747,00
1.080,00
1.095,00
5.300,00
5.300,00
1.120,00
1.800,00
400,00
800,00
1.000,00
4.000,00
236,00
292,00
536,00
312,00
384,00
1.500,00
900,00

29.636,00
7.112,64
36.748,64

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο
θέρμανσης – βενζίνη και λιπαντικά) για τις
ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων
Νομικών Προσώπων ετών 2020-2021-2022»
ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 628.325,32 €

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Καύσιμα
Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) των καυσίμων καθορίζονται
από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και θα
πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων.
Επίσης :
α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό
και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Α.). Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων
στοιχείων.
Τονίζεται ότι ο Δήμος Γαλατσίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το μειοδότη δείγματα από τα
καύσιμα ώστε να τα αποστείλει στο Γενικό Χημείο του Κράτους προς έλεγχο τόσο της ποιότητας όσο και
του αν πληρούνται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν
προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Επιτρέπεται απόκλιση των χαρακτηριστικών +/- 5%
Οι προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω:
 Πετρέλαιο κίνησης
Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Θα
είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμείξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει
ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α :
- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
- 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)
- 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)
- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)
- 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)
Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται
στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.
 Πετρέλαιο Θέρμανσης
Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Πρέπει
να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α
476/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ
332 Β/2004).
Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται
στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985)ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

 Αμόλυβδη βενζίνη
Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το
Ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007, ΚΥΑ 316/2010/12
(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), ΥΑ94/12 (ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή
νερό ή πετρέλαιο.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που
αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν
σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».
Β. Λιπαντικά
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ)
τεχνικής προδιαγραφής και να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των
προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
Οι προδιαγραφές των λιπαντικών που απαιτούνται για τα οχήματα του Δήμου Γαλατσίου, θα
είναι σύμφωνες με τα παρακάτω:
1. Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο SAE 10W/30, συνθετικό, για πετρελαιοκινητήρες βαρέως τύπου (HDD)
που πληρούν τις τελευταίες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων παγκοσμίως, βασισμένο στην τεχνολογία
προσθέτων χαμηλότερης τέφρας. Για απόλυτη προστασία του κινητήρα και αντίσταση στην οξείδωση.
Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

A.Ρ.Ι
ACEA
M.B.
VOLVO
MAN

CK-4SN
E7/E9
228.31
VDS-4
3275

2.Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο SAE 10W/40, πολλαπλής ρευστότητας (πολύτυπο) συνθετικό, για την
αντιμετώπιση των αναγκών των κινητήρων πετρελαίου ή βενζίνης που είναι τοποθετημένοι σε επιβατικά
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
Συσκευασία : Δοχεία 4lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

A.Ρ.Ι
ACEA
M.B.
VW

SL/CF
A3/B4
229.1
501 01

3. Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης SAE 10W/40, ειδικά εξελιγμένο για να καλύπτει τις αυξημένες
ανάγκες λίπανσης των κινητήρων Bi-fuel (βενζίνη-υγραέριο, μεθάνιο).
Συσκευασία : Δοχεία 4lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

A.Ρ.Ι SL
ACEA A3/B3
4. SAE 5W-30
100% συνθετικό λιπαντικό, τελευταίας γενιάς, υπερυψηλής απόδοσης και προηγμένης συνθετικής
τεχνολογίας για μεγιστοποίηση της προστασίας του κινητήρα. Ιδανικό για πετρελαιοκινητήρες που
λειτουργούν σε σκληρές συνθήκες και απαιτούν μέγιστη οικονομία καυσίμου.

Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:
API CJ-4
ACEA Ε4/Ε6/Ε7/Ε9
ΜΒ 228.51/228.31
VOLVO VDS-4
5. SAE 5W-40
100% συνθετικό, πολύτυπο λιπαντικό, υπερυψηλής απόδοσης και προηγμένης συνθετικής τεχνολογίας
για μεγιστοποίηση της προστασίας του κινητήρα. Ιδανικό για πετρελαιοκινητήρες. Εξασφαλίζει
λιπαντικότητα σε κάθε σημείο του κινητήρα.
Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

API SN/CF
ACEA C3
ΜΒ 229.31/229.51
VW 502/505
6-7. Εξαιρετικά ενισχυμένα λιπαντικά αρίστης ποιότητας για υδραυλικά συστήματα που προορίζονται
για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, εξασφαλίζοντας προστασία
από την φθορά και την διάβρωση κάτω από δυσμενείς συνθήκες, ISO46&68 με υψηλή λιπαντική
ικανότητα και με μεγάλη υδρολυτική σταθερότητα.
Συσκευασία : Δοχεία 18 ή 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

DIN 51524 (PART II) HLP
AFNOR NF-E-48603 HM
ISO 6743/4 HM
8.Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο πολλαπλής ρευστότητας SAE 80W/90 (βαλβολίνες), για κιβώτια
ταχυτήτων και διαφορικά, που περιέχει στη σύνθεσή του πρόσθετα υψηλών πιέσεων, καθώς και ειδικά
αντιδιαβρωτικά, αντιαφριστικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα για μέγιστη προστασία και άριστη
συμπεριφορά στις βαριές συνθήκες φόρτισης και εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς .
Συσκευασία : Δοχεία σε 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

MIL-L-2105 D
A.Ρ.Ι GL- 5
MAN 342 Type M-2
9.Νέας τεχνολογίας ημισυνθετικές βαλβολίνες SAE 75W/80 με πρόσθετα υψηλής πίεσης και βελτιωτικά
ρευστότητας. Χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών εξασφαλίζοντας λιπαντική
μεμβράνη. Κατάλληλα για την λίπανση γραναζιών, κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών.
Συσκευασία : Δοχεία σε 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

A.Ρ.Ι GL-5
MAN 342 Type M-2 MIL-L-2105 D
ZF TE – ML 07A/16B/16C/16D/19B

10. Λιπαντικό υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής λεπτότητας που προορίζεται για χρήση σε υδραυλικά
συστήματα μετάδοσης κίνησης και διεύθυνσης για άριστη απόδοση ακόμα και τις πιο δύσκολες
συνθήκες λειτουργίας με προστασία κατά της μεταλλικής φθοράς και άριστη συμπεριφορά στις ακραίες
θερμοκρασιακές περιοχές τύπου ATF (κόκκινο).
Συσκευασία : Δοχεία σε 1lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

DEXRON ΙΙΙ
MAN 339 Type F
Alisson C4, VOITH H 55.6335
MB 236.2
ZF TE-ML 14Α
11. Υψηλών απαιτήσεων συνθετικό υγρό φρένων ποιοτικής στάθμης DOT 4, με ειδικά πρόσθετα για
τέλεια λειτουργία του συστήματος φρένων, κατάλληλο για όλα τα συμβατικά συστήματα φρένων ακόμη
και κάτω από σκληρές συνθήκες φόρτισης.
Συσκευασία : Δοχεία σε 1lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

FMVSS 116
SAEJ 1703
12.Yψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας ADBLUE, πρόσθετο καυσίμου κίνησης, που βοηθά τον
καταλύτη να μειώσει τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου. Θα είναι ένα υδατικό μη δηλητηριώδες διάλυμα
που βοηθά στην μετατροπή των βλαβερών οξειδίων του αζώτου σε αβλαβή στοιχεία.
Συσκευασία : Δοχεία σε 10 lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

ISO 22241 : 2006 DIN 70070
13.Αντιψυκτικό – αντιθερμικό υγρό G 12 για κλειστό δίκτυο ψύξης κινητήρων με βάση την
αιθυλενογλυκόλη, με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες , κατάλληλο για χειμώνα – καλοκαίρι. Πρέπει να
εξασφαλίζει άριστη αντισκωριακή προστασία στα μέταλλα του κινητήρα, να βελτιώνει την απαγωγή
θερμότητας από τον κινητήρα και να προσφέρει προστασία από τον βρασμό κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και κυρίως της
MERCEDES – BENZ, και να χρησιμοποιείται κατόπιν αραίωσης με νερό (αναφορά ποσοστού αραίωσης)
Συσκευασία : Δοχεία 20 lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

VOLKSWAGEN/TL 774D/F
ΜΒ 325.3
ΜΑΝ 325 SNF
MTL 5048
14.Ειδική βαλβολίνη 90 GAER OIL για τη λίπανση του εμπρόσθιου διαφορικού ελαστιχοφόρου
εκσκαφέα-φορτωτή , μάρκας JCB 3CX 14HFNM 4x4.
Συσκευασία : Δοχεία σε 20lt
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

JCB STD 4000/0300
15. Ειδική βαλβολίνη GEAR OIL LS PLUS για τη λίπανση του οπίσθιου διαφορικού ελαστιχοφόρου
εκσκαφέα-φορτωτή , μάρκας JCB 3CX 14HFNM 4x4.
Συσκευασία : Δοχεία σε 20lt

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ :

JCB STD 4000/3900
16. Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο SAE 10W/30, παρασκευασμένο από πρωτογενή υλικά και ειδικά
πρόσθετα, κατάλληλο για τη λειτουργία ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή μάρκας JCB 3CX 14HFNM
4x4.
Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

A.Ρ.Ι
ACEA

CJ-4 / SM
E9

17. Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο υδραυλικό τιμονιού HYDRAULIC PLUS 46, παρασκευασμένο από
πρωτογενή υλικά και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για τη λειτουργία ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή
μάρκας JCB 3CX 14HFNM 4x4.
Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

JCB STD 4002/0800
18. Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο TRANSMISSION FLUID 10W παρασκευασμένο από πρωτογενή υλικά και
ειδικά πρόσθετα, για σασμάν ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή μάρκας JCB 3CX 14HFNM 4x4 (Τύπος
κινητήρα 444ΤΑ-4-81Ε-B1A).
Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

JCB STD 4000/2500
19.Υπερενισχυμένο πρωτογενές ορυκτέλαιο SAE 10W/40, συνθετικό, για την αντιμετώπιση των αναγκών
των κινητήρων πετρελαίου νέας γενιάς EURO 5 και 6.
Συσκευασία : Δοχεία 20lt.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ:

A.Ρ.Ι
ACEA

CJ-4
E4/E6/E7/E9

20. Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονων Νο 30
Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE30 για λίπανση χορτοκοπτικού μηχανήματος, που
θα παρέχει αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία.
Συσκευασία : Δοχεία σε 5lt.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσεως, είτε εισαγόμενα είναι είτε εγχώρια παραγόμενα,
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εγκεκριμένων λιπαντικών του Γενικού Χημείου
του Κράτους σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 526/2004 απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου Α.Χ.Σ,
όπως και οι βαλβολίνες αυτοκινήτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 12/95 απόφαση του Α.Χ.Σ. Οι
προδιαγραφές-απαιτήσεις των προϊόντων αυτών καθώς και οι όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι
ελέγχου των λιπαντικών εσωτερικής καύσης και βαλβολίνων ορίζονται στα ΦΕΚ 630/Β/12.05.2005 και
ΦΕΚ 471/Β/29.05.1995.
Ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος μπορεί να γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών
αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών, ιδιαίτερα όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης
διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ.
διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης

και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 203, 207,213 και
218 του Ν.4412/16.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Διευκρινήσεις σχετικές με τα ζητούμενα λιπαντικά
Θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις δραστηριότητες του σχεδιασμού, της
παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης και της εμπορίας λιπαντικών, της σειράς ISO.
Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα λιπαντικά είναι
υποχρεωτικές.
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα πρέπει να αποδείξουν
προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι αυτές καλύπτουν τα οριζόμενα.
Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές
προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αναγράφονται στις προσφορές. Μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα
prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής των λιπαντικών και
όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.
Η συσκευασία των υπό προμήθεια λιπαντικών είναι αυτή που αναφέρεται στο ειδικό ένθετο της
παρούσας μελέτης και την οποία επιθυμεί ο Δήμος. Μπορεί να γίνουν δεκτές μικρές διαφοροποιήσεις
στην χωρητικότητα των προσφερόμενων συσκευασιών, η τελική ποσότητα όμως θα είναι σύμφωνα με
την παρούσα μελέτη.
Σε κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες προδιαγραφών, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, βιβλιογραφία και ό, τι άλλο
θα είναι χρήσιμο, προκειμένου να βεβαιώνεται η αντιστοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφών με τις
αναφερόμενες στην παρούσα.
Εννοείται ότι ο προμηθευτής θα φέρει την πλησιέστερη, στην προτεινόμενη, συσκευασία που διαθέτει
και μετά με μικρότερες συσκευασίες θα καλύψει την ποσότητα που απαιτείται από τη μελέτη. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται ο προμηθευτής να μην καλύψει την απαιτούμενη ποσότητα λιπαντικού, κάθε
όμως επιπλέον ποσότητα από την απαιτούμενη, δεν θα αποζημιώνεται.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/30
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/40
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 10W/40
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 5W/30
Λιπαντικό πολύτυπο SAE 5W/40
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
Βαλβολίνη SAE 80W/90
Βαλβολίνη SAE 75W/80
Λιπαντικό για τιμόνια και σασμάν
ATFDEXRONIII
Υγρά φρένων DOT 4
Πρόσθετο καυσίμου κίνησης ADBLUE
Αντιψυκτικό G12
Βαλβολίνη 90LS
Βαλβολίνη GEAR OIL LS PLUS
Λιπαντικό πρωτογενές SAE 10W/30
Λιπαντικό πρωτογενές HYDRAULIC PLUS 46
Λιπαντικό πρωτογενές TRANSMISSION FLUID
10W
Λιπαντικό πρωτογενές SAE 10W/40
Λάδι αλυσοπρίονων Νο 30

lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ
200
300
150
150
150
1000
1000
160
200

lt

200

δοχείο 1 lt

lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt

100
500
400
40
40
80
60

δοχείο 1 lt
δοχείο 10 lt
δοχείο 20 lt
Δοχείο 20 lt
Δοχείο 20 lt
Δοχείο 20 lt
Δοχείο 20 lt

lt

40

Δοχείο 20 lt

lt
lt

200
300

δοχείο 20lt
δοχείο 5 lt

ΜΟΝ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
δοχείο 20 lt
δοχείο 4 lt
δοχείο 4 lt
δοχείο 20 lt
δοχείο 20 lt
δοχείο 18 ή 20 lt
δοχείο 18 ή 20 lt
δοχείο 20 lt
δοχείο 20 lt

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ 25-06-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο
θέρμανσης – βενζίνη και λιπαντικά) για τις
ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων
Νομικών Προσώπων ετών 2020-2021-2022»
ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 628.325,32 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης των
οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, καθώς και των
λιπαντικών, προκειμένου να πραγματοποιείται η συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των
απορριμματοφόρων, φορτηγών και μηχανημάτων των τμημάτων καθαριότητας και έργων του Δήμου
Γαλατσίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
 ΚΑΥΣΙΜΑ
1) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, με την τεχνική τους προσφορά και με ποινή αποκλεισμού,
θα πρέπει να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσουν εντύπως τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα
καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη) είναι σύμφωνα με όσα
ορίζουν οι ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές.
Β) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη που θα αναφέρει ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού
2) Οι προσωρινοί ανάδοχοι προμήθειας καυσίμων, για την απόδειξη της Τεχνικής και
Επαγγελματικής Ικανότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, επί ποινή
αποκλεισμού απαιτείται να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσουν εντύπως
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής
ή άλλο ισοδύναμο.
3) Οι προσωρινοί ανάδοχοι προμήθειας καυσίμων, για την απόδειξη της εφαρμογής των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ
και να προσκομίσουν εντύπως:
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή
κάποιο αντίστοιχο από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή άλλο ισοδύναμο.
 Πιστοποιητικό συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή
OHSAS 18001, πιστοποιητικά τα οποία θα είναι από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή
ειδικευμένους οργανισμούς διεθνούς κύρους που διασφαλίζουν διαδικασίες ολικής ποιότητας
σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης αυτών ή άλλο ισοδύναμο.
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, με την τεχνική τους προσφορά και με ποινή αποκλεισμού, θα
πρέπει να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσουν εντύπως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνουν ότι:



τα προσφερόμενα λιπαντικά φέρουν άδεια έγκρισης κυκλοφορίας του Γενικού Χημείου του Κράτους
και πληρούν τους όρους της με αριθμό απόφασης (ΦΕΚ630τ.Β΄/12-5-2005) για κάθε προσφερόμενο
λιπαντικό.
 τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι παραγωγής των τελευταίων 6 με 12 μηνών. Καθένα λιπαντικό
θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές και να είναι άριστης
ποιότητας.
 τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι α) πρωτογενή ή β) προέρχονται, ολικώς ή μερικώς, από
αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Ελ/κό Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 13/2016). Στη β) περίπτωση,
αν είναι προϊόντα ισοδύναμα με τα πρωτογενή.
 οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης ή πιο πρόσφατες
και τις υπερκαλύπτουν.
Β) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη που θα αναφέρει ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού
Γ) Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισμού-σε επίσημο έγγραφο της
εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης
ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής
λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήματος ή ώρες λειτουργίας). (Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα
από το μειοδότη, αυτά θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.)
2) Οι προσωρινοί ανάδοχοι προμήθειας λιπαντικών, για την απόδειξη της Τεχνικής και
Επαγγελματικής Ικανότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, επί ποινή
αποκλεισμού απαιτείται να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσουν εντύπως:
 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής
ή άλλο ισοδύναμο.
 Τουλάχιστον μία σύμβαση για προμήθεια λιπαντικών, που έχουν συνάψει την τελευταία τριετία.
3) Οι προσωρινοί ανάδοχοι προμήθειας λιπαντικών, για την απόδειξη της εφαρμογής των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να αναρτήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ και να
προσκομίσουν εντύπως:
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή
κάποιο αντίστοιχο από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή άλλο ισοδύναμο.
 Πιστοποιητικό συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή
OHSAS 18001, πιστοποιητικά τα οποία θα είναι από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή
ειδικευμένους οργανισμούς διεθνούς κύρους που διασφαλίζουν διαδικασίες ολικής ποιότητας
σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης αυτών ή άλλο ισοδύναμο.
 Πιστοποιητικό ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
Ν.2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Κριτήρια κατακύρωσης
Ως κριτήρια κατακύρωσης για την προμήθεια των επιμέρους ειδών του διαγωνισμού ορίζονται:
 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης
ημερήσιας χονδρικής τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής,
 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (τόσο για τον Δήμο Γαλατσίου όσο και για το
εποπτευόμενο από αυτόν ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας χονδρικής τιμής του

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το
Νομό Αττικής,


για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας
λιανικής τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄ 93), «το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται
στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990, όπως διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη
διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή όπως περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη
του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.».



για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της
ομάδας των ελαιολιπαντικών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι τα ποσοστά έκπτωσης που θα κατακυρωθούν για
τα καύσιμα, θα είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων που θα υπογραφούν, ενώ για
τα λιπαντικά οι κατακυρωθείσες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
Σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, οι ποσότητες των λιπαντικών που αναφέρονται
στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ή
ακόμα και να προστεθούν κάποια νέα είδη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει υπέρβαση της κατακυρωθείσας
αξίας της οικείας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης, θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση
των αρμοδίων Υπηρεσιών χωρίς καθυστέρηση και από ώρας 08.00 μέχρι 12.00 της επομένης ή
μεθεπομένης μέρας το αργότερο, και για τις έκτακτες περιπτώσεις μέχρι την 13:00 μ.μ
εξαιρουμένων των αργιών.
2. Οι ποσότητες του πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης, δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν
ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
3. Για τα λιπαντικά, η παράδοσή τους θα γίνει τμηματικά μέσα στα έτη 2021 και 2022. Κάθε
παράδοσης, θα προηγείται έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να
εκτελείται από τον προμηθευτή εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ 25-06-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

