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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/06.11.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018  και  ώρα  13:00 συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.  4031/02.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου   1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

       3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού            3. Ελευθέριος Τζουβάρας
4. Αντώνιος Παούρης

    (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

        

 
           
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού δια-
γωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019”.  

Το 1ο θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του  άρθρου  22  του  Ν.3536/07,  ορίζεται  ότι:  «Οι  μελέτες  παροχής  υπηρεσιών  και  τα  τεύχη

(περιγραφή,  συγγραφές  υποχρεώσεων  και  τεχνικές  προδιαγραφές)  προμηθειών, για  την

εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία,

μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση

αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη,

η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται  από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην

αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

Στις διατάξεις του  άρθρου 54 του Ν. 4412/2016  και   72 Ν. 3852/2010 γίνεται αναφορά στις

Τεχνικές  Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των

υπηρεσιών  ή  των  αγαθών  και  συγκεκριμένα  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των  άρθρων 5, 26, 116 και 117 του Ν. 4412/2016  η

αναθέτουσα αρχή  προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων του

άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. 

Με  βάση το άρθρο 206  παρ.1  του  Ν.4555/2018  δεν  απαιτείται  απόφαση  του Δημοτικού

Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή

γενικής υπηρεσίας.

Με βάση το άρθρο 72 παρ.1ε Ν. 3852/2010 Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης

και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

[..]  ε)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει  τους όρους, συντάσσει  τη

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/


19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί

επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Σε εκτέλεση των παραπάνω, συντάχθηκε:

-η με αριθμό 4073/2018 μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

- η με αριθ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια προμήθειας υγρών καυσίμων και έγινε
διάθεση πίστωσης,

- η με αριθ. 32/2018 Απόφαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής,

- η με αριθ. 17/2018 Απόφαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,

οι οποίες αφορούν στην προμήθεια των κάτωθι ομάδων:

α)ΚΑΥΣΙΜΑ:
 Πετρέλαιο θέρμανσης
 Πετρέλαιο κίνησης
 Βενζίνη Αμόλυβδη

β)ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:
1.    Ελαιολιπαντικά

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και
όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων, έτος 2018-19, με
ΑΝΟΙΚΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  και  με  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης   το
μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  σε  ακέραιες  μονάδες  στη  μέση  τιμή  μηνός  λιανικής
πώλησης  (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  της τιμής) όπως αυτές
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως
ισχύει  κάθε  φορά  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη τιμή.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

& ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019»,

προϋπολογισμού 114.506,23 € (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 4073/2018

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

παρούσας.
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Β.  Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  &

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019» με

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Γ. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη που συντάχτηκε από

το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου Κέας,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της

παρούσας. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την εισήγηση του Προέδρου,

-τις  διατάξεις  του άρθρου  209 παρ.  4  και  9  του Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄):  «Δημοτικός  και

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου

117,

- την με αριθμό  4073/2018  μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, για την

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κέας»,

- την με αριθ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια προμήθειας υγρών καυσίμων και έγινε
διάθεση πίστωσης,

- την με αριθ. 32/2018 Απόφαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής,

- την με αριθ. 17/2018 Απόφαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής,

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και

συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κέας», προϋπολογισμού  158.040,00€ (με το ΦΠΑ), όπως αυτές
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περιγράφονται στην με αριθμό 4073/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

Β. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού

εξοπλισμού Δήμου Κέας» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Γ. Καθορίζουμε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια:

«Προμήθεια  μηχανημάτων έργου και  συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κέας»,  σύμφωνα με την

αναλυτική διακήρυξη του Τμήματος  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κέας,  η  οποία  αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ειδών των κάτωθι ομάδων:
α)ΚΑΥΣΙΜΑ:

 Πετρέλαιο θέρμανσης
 Πετρέλαιο κίνησης
 Βενζίνη Αμόλυβδη

β)ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.Ελαιολιπαντικά

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και 
όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κέας  έτος 2018-19, με ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή μηνός λιανικής πώλησης (πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής) όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

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

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο  σύνολο εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων  είκοσι  επτά  ευρώ  και  τριών  λεπτών (74.727,03  €) συμπ/νου  ΦΠΑ.  Θα
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χρηματοδοτηθεί  από ιδίους  πόρους  και θα  βαρύνει  τους  κάτωθι  Κ.Α.  του προϋπολογισμού
έτους 2018 και θα πρέπει να προβλεφθεί  στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2019, αναλυτικά ως εξής : 

 Κ.Α.  20.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και
τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 30.884,22€

 Κ.Α.  30.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων» (υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους 2019 ποσού 12.878,31€

 Κ.Α.  70.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (λοιπές υπηρεσίες): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 7.494,70€

 Κ.Α. 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»: έτους  2018 με
ποσό 1.500,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 5.999,00€

 Κ.Α.  30.6644.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες»
(υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 12.352,32€

 Κ.Α. 70.6644.0010  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»:  έτους
2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 3.568,48€

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Τον Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις”,

 Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών,
 Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών,
 Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,
 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.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου 
θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους :
Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων  πρέπει  να είναι  όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και των κανονισμών
που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα, ήτοι :

   1-Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04

   2-Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ) : Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04
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Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
Ο Δήμος Κέας 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.

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003.
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Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 
1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
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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.

   Γ.ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β και 
β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
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Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Δεδομένου ότι
ορισμένες  βενζίνες  αυτοκινήτων  έχουν  την  τάση  να  απορροφούν  νερό,  οι  προμηθευτές  να
εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές
συνθήκες  της  περιοχής  στην  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  η  βενζίνη.  Όταν  υπάρχει  κίνδυνος
διαχωρισμού νερού να προστίθενται αντιδιαβρωτικά.
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Δ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα προσφερόµενα λιπαντικά  πρέπει  να  καλύπτουν τις  απαιτήσεις  της  υπ'  αριθµ.  176/94  (ΦΕΚ)
τεχνικής προδιαγραφής και  θα πρέπει  να έχουν καταχωρηθεί  στον κατάλογο που τηρεί  η  ∆/νση
Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Επίσης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι
προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης. 

Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα είναι  πρωτογενή -  συνθετικά και  σε καµία περίπτωση δεν
γίνονται δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. 

Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων,
2. Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης χειροκίνητων κιβωτίων
3. Αντιψυκτικά υγρά,
4. Adblue-Μη τοξικό διάλυμα ουρίας για κινητήρες,
5. Γράσσα

Συγκεκριμένα:

1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 10w-40 SHPD  

Λάδι λιπαντικό ενισχυμένο πολύτυπο ημισυνθετικό  SAE 10w-40,  τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής

απόδοσης  (Super  High  Performance  Diesel),  ειδικά  κατασκευασμένο  για  σύγχρονους

πετρελαιοκινητήρες, με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις

δυσμενέστερες  συνθήκες  λειτουργίας.  Το  λιπαντικό  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  όσο  το  δυνατόν

μεγαλύτερα διαστήματα (χρονικά και  χιλιομετρικά) αλλαγής λαδιών.  Το λάδι πρέπει  να καλύπτει τις

προδιαγραφές ACEA E7.

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 20w-50  

Λάδι  λιπαντικό  ενισχυμένο  πολύτυπο  SAE  20w-50,  κατάλληλο  για  χρήση  απαιτήσεων  σε

πετρελαιοκινητήρες, για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. Το λάδι πρέπει να καλύπτει τις

προδιαγραφές API CG-4/SH.

3.ΓΡΑΣΣΟ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ημίρευστο  γράσο  βάσεως  συμπλόκου  λιθίου  κατάλληλο  για  συστήματα  κεντρικής  λίπανσης

(αυτολίπανση), ειδικά δε για οχήματα όπου απαιτείται γράσο με καλή αντλησιμότητα ακόμα και στις

χαμηλές θερμοκρασίες.
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4. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ   SAE 90  

Βαλβολίνη SAE 90 άριστης ποιότητας, γενικής χρήσης, κατάλληλης μεταξύ άλλων και για λίπανση

οδοντώσεων.  Πρέπει  να  πληροί  τουλάχιστον  τις  προδιαγραφές  API  GL-1  ή  (κατά  προτίμηση)

αυστηρότερες.

5. ΠΡΟΣΘΕΤΟ   AdBlue  

Μη  τοξικό  διάλυμα  ουρίας  AUS  32  για  μηχανήματα  που  είναι  εξοπλισμένα  με  εξελιγμένα

συστήματα μείωσης οξειδίων του αζώτου, σύμφωνο με την προδιαγραφή ISO 22241.

6.ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γράσσο γενικής χρήσης, μεγάλης αντοχής, σε ενδεικτική συσκευασία των 16 κιλών (όχι βαρελιού), 
βάσεως λιθίου, που να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές NLGI 2.

7.Υγρό αντιψυκτικό συμπυκνωμένο

Συμπυκνωμένο  αντιψυκτικό,  αντιθερμικό  και  αντισκωριακό  υγρό  διαρκείας,  άριστης  ποιότητας,

βάσεως αιθυλενογλυκόλης, που προστίθεται στο νερό του ψυγείου Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

σε ορισμένη αναλογία. Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580.

8.  Λ  ΙΠΑΝΤΙΚΟ     SAE ISO 68  
Ορυκτέλαια  υδραυλικών  συστημάτων  υψηλής  ποιότητας  και  δείκτη  ιξώδους  σχεδιασμένα  να
λειτουργούν σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και να παρέχουν πλήρη προστασία των μεταλλικών μερών
του μηχανισμού. 

9. Υγρό αντιψυκτικό   G12  
Αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό διαρκείας, τύπου

G12,  άριστης  ποιότητας,  που προστίθεται  στο νερό του ψυγείου  Μηχανών Εσωτερικής  Καύσης.

Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580.

10.ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 30  
Απλής  ρευστότητας  λιπαντικό  για  κινητήρες  πετρελαίου  που  λειτουργούν  σε  μέτριες  έως  βαριές

συνθήκες. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν υδραυλικά ή λιπαντικά μετάδοσης κίνησης όπου

απαιτούνται προϊόντα τέτοιων προδιαγραφών
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ  
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α. Για το Δήμο Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.815 1,040€ 6.047,60€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 32.612 1,32€ 43.047,84€

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 5.100 1,48€ 7.548,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 962 - 3.620,30

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 60.263,74€
ΦΠΑ 24% 14.463,29€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.727,03€

Στον κάτωθι πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες και τα είδη των ελαιολιπαντικών:

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1    Λιπαντικό 
 SAE 10W-40 SHPD 200LT 7,33 1.466,00

2 Λιπαντικό  SAE 20W-50 100LT 2,798 279,80

3 Γράσσο αυτολίπανσης 10LT 5,60 56,00

4 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 70LT 5,17 361,90

250LT 1,68 420,00
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5 Πρόσθετο AD BLUE 

6 Γράσσο Διαρκείας
(λιθίου)

32Kgr 2,70 86,40

7 Αντιψυκτικό υγρό
αιθυνελογλυκόλης

100LT 4,30 430,00

8 Λιπαντικό υδραυλικών
συστημάτων SAE ISO 68

120LT 2,54 304,80

9 Αντιψυκτικό (νερού)
20LT 3,00 60,00

10 Λιπαντικό SAE 30
60LT 2,59 155,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 3.620,30
ΦΠΑ 24% 868,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

4.489,17

Δεδομένης της αδυναμίας προσδιορισμού των αναγκών των υπηρεσιών, ο Δήμος Κέας, διατηρεί το
δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του έτους τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών
σύμφωνα με τις ανάγκες του,  είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας,  είτε αλλάζοντας επιμέρους τις
ανωτέρω  ποσότητες  ή  τον  τύπο  του  προς  προμήθεια  είδους,  χωρίς  όμως  να  υπερβαίνει  το
συνολικό ποσό  του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της «Προμήθειας καυσίμων και
ελαιολιπαντικών  έτους  2018-2019» για  τον  Δήμο  Κέας.  Ανάδοχος  στα  παρακάτω  θα
ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα
είναι  τμηματική  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  Δήμου,  χωρίς  ο  Δήμος   να  υποχρεούται  να
προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παρούσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν  εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριών λεπτών (74.727,03€,   €) συμπ/νου
ΦΠΑ. 

Άρθρο 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά  στοιχεία  εκτέλεσης  της  προμήθειας  κατά  σειρά  ισχύος  είναι:  α)  Η  παρούσα
μελέτη  β)  H  Διακήρυξη  του  Διαγωνισμού γ)  Οι  εγκεκριμένες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της
μελέτης δ) Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 3ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο. Η πληρωμή
του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται μετά
την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής. 
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Άρθρο 4ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, για την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης
του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί  για την υπογραφή των
επιμέρους  συμβάσεων  με  τον  κάθε  φορέα.  Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό  5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  

όπως  αυτή  ειδικότερα  ορίζει.  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. 

Άρθρο 5ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β του
άρθρου  221  του  Ν.4412/16).  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό-οριστικό-  παραλαβής  του
υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.  Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών
και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε
αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την,
κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι  από  την σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με  απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την
σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
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Άρθρο 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
(σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος
της  εγγύησης  συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής  ανά είδος συμμετοχής  έχουν ως
ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
(€)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6.047,60€

1.132,87ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 43.047,84€
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 7.548,00€

Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.620,30 72,41

 Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.

 Επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης  και  στους  λοιπούς  προσφέροντες  εντός  τεσσάρων  (4)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σε αυτούς  είτε  της οριστικής  απόφασης περί  απόρριψης της προσφοράς
τους  από τα επόμενα στάδια της  διαδικασίας ανάθεσης είτε  της οριστικής  απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης. 

Άρθρο  7ο  -  ΧΡΟΝΟΣ  &  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  –
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως  του  οικονομικού αντικειμένου της  μελέτης και  τίθεται  εν  ισχύ  κατόπιν  της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4  αυτού, ύστερα  από
σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του
συμβατικού  χρόνου.  Μετάθεση  γίνεται  σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που
συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Σε  περίπτωση  που  ο  συμβατικός  χρόνος



19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

παράδοσης  δεν  είναι  μεγαλύτερος  από  30  ημερολογιακές  ημέρες,  μπορεί  η  απόφαση  του
αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
Η  Οικονομική Επιτροπή είναι  αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης  απόφασης περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου
συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου
εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδίδει  τα  υπό  προμήθεια  είδη  τμηματικά  ανάλογα  με  τις
ανάγκες του Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση και η τιμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών θα
γίνεται ως εξής: 

 Τιμολόγηση:  

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  κατά  την  υποβολή των  τιμολογίων  στο Δήμο,  να  επισυνάπτει  τα
ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών της περιφερειακής ενότητας του νομού όπου βρίσκεται το
πρατήριό του, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας  καθώς  και  αντίγραφο  των  σχετικών  Δελτίων  Αποστολής  με  την
υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε οδηγού του οχήματος του Δήμου για το
οποίο προμηθεύτηκε καύσιμα.  Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα
οικονομική προσφορά του αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα    με
την κείμενη νομοθεσία.

 Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη  :

Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα μεταβαίνουν στο κατάστημα (πρατήριο) του
αναδόχου και θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του ή στο πρατήριο
του συνεργαζόμενου φορέα, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, 

 Τα  καύσιμα  για  την  κίνηση  των  οχημάτων  ακόμα  και  Σάββατο  και  Κυριακή  ή
οποιαδήποτε άλλη αργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. 
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3.  Πετρέλαιο θέρμανσης

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτίρια του Δήμου εντός
δύο  ημερών  από  την  έγγραφη  παραγγελία  από  τον  Δήμο  ή  οποιαδήποτε  άλλη  ημερομηνία
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ελαιολιπαντικά

Οσον αφορά τα  λιπαντικά,  ο  χρόνος  και  ο  τρόπος  παράδοσης  των  προμηθευομένων
ειδών  θα  καθορίζεται  με  εντολή  του  φορέα  προς  τον  ανάδοχο  μέσα  στη  συμβατική
προθεσμία 

Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς
καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή τιμή του
τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:

α)Κράτηση  0,06%  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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

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 και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού  της αξίας της προμήθειας, ο οποίος αποδίδεται στην
αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Για την παρακράτηση του
φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 9ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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, 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.
4. Αν  ο  προσφέρων  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.

Κέα, 06/11/2018
Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
      Ιωάννα Αθανασοπούλου
            ΤΕ/Εφοριακός

 

Κέα, 06/11/2018
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής

Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         



19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη: 
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ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018



19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

Περιεχόμενα
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...............................................................................................................................
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση................................................................................................................
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης..............................................................................................................................................................
1.4 Θεσμικό πλαίσιο...................................................................................................................................................
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
διαγωνισμού
1.6 Δημοσιότητα.........................................................................................................................................................
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης................................................................................................
2.1 Γενικές Πληροφορίες............................................................................................................................................

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα
έγγραφα της Σύμβασης
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.4 Γλώσσα
2.1.5 Εγγυήσεις

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής..................................................................................................
2.2.1 Δικαίωμα 
συμμετοχής
2.2.2 Εγγύηση 
συμμετοχής
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

2.2.4 Καταλληλόλητα 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.5 Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα............................................
2.2.  6  Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
2.2.7 Στήριξη στην 
ικανότητα τρίτων     ..................................................
2.2.  8  Κανόνες απόδειξης 
ποιοτικής επιλογής

2.2.  8  .1  

2.2.  8  .2  
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης...............................................................................................................................................

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

2.3.2 Βαθμολόγηση και 
κατάταξη προσφορών

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών................................................................................................................
2.4.1 Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος 
υποβολής προσφορών
2.4.3 Περιεχόμενα 
Φακέλου   «  Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική   Προσφορά  »  



19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

2.4.4 Περιεχόμενα 
Φακέλου   «  Οικονομική Προσφορά  » /   Τρόπος   σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών
2.4.5 Χρόνος ισχύος των 
προσφορών
2.4.6 Λόγοι απόρριψης 
προσφορών

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.........................................................................................................
3.1.1 Ηλεκτρονική 
αποσφράγιση προσφορών
3.1.2 Αξιολόγηση 
προσφορών

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης........................................................................................................................................................
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης.......................................................................................................................
3.4 Ενστάσεις..............................................................................................................................................................
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας........................................................................................................................................
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης....................................................................................................................................
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία....................................................................................................
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης.............................................................................................................................
4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της...................................................................................................
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.......................................................................................................
5.1 Τρόπος πληρωμής................................................................................................................................................
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις..............................................................................................
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών..................................................................................................................................
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών...............................................................................
6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης 
και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό.........................................................................................................................................
6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση................................................................................................
6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας.....................................................................................................................



19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ
Πόλη ΚΕΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002
Τηλέφωνο 228836000
Φαξ 2288022811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.athanasopoulou@kea.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννα Αθανασοπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kea.gr
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου: τηλ.2288360023.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  ηλεκτρονική  ανοικτή  διαδικασία.  Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το
κριτήριο του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή μηνός λιανικής
πώλησης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής).  

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι εκατό δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και
είκοσι τρία λεπτά  (114.506,23 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:

-Για τον Δήμο Κέας : 74.727,03€, 

-Για την Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή : 25.792,00€,

-Για την Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή : 10.316,80€, 

-Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας : 3.670,40€, 

που θα βαρύνει, γ  ια τις ανάγκες του Δήμου   τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kea.gr/
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και θα προβλεφθούν πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους  2019 του
Δήμου Κέας, αναλυτικά ως εξής : 

 Κ.Α.  20.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και
τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 30.884,22€

 Κ.Α.  30.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων» (υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους 2019 ποσού 12.878,31€

 Κ.Α.  70.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (λοιπές υπηρεσίες): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 7.494,70€

 Κ.Α. 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»: έτους  2018 με
ποσό 1.500,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 5.999,00€

 Κ.Α.  30.6644.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες»
(υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 12.352,32€

 Κ.Α. 70.6644.0010  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»:  έτους
2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 3.568,48€

ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου από τον οικείο προϋπολογισμό έκαστου.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η  προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών που απαιτούνται για
τη  κίνηση  των  οχημάτων,  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  καθώς  και  όλων  γενικά  των
αναγκών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-19   

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

09134200-9 Καύσιμα πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης

09211000-1 Ελαιολιπαντικά

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα-ομάδες:
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ΟΜΑΔΑ                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        

Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Προσφορές υποβάλλονται για για ένα ή και για όλα τα τμήματα-ομάδες, ως αυτά προσδιορίζονται
στην με αριθ. 4073/2018 Μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η  εκτιμώμενη  συνολική  αξία  των  συμβάσεων  ανέρχεται  στο  ποσό  των  114.506,23  €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως  του  οικονομικού αντικειμένου της  μελέτης και  τίθεται  εν  ισχύ  κατόπιν  της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η  σύμβαση  υπογράφεται  το  αργότερο  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δέκα  (10)  ημερών  από  την
ειδοποίηση του Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί
ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, καθώς ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

·1 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

·2 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

·3 του ν. 4250/2014 (Α' 74)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

·4 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

·5 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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·6 του  ν.  4013/2011 (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

·7 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

·8 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

·9 του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

·10 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

·11 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

·12 του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά
Θέματα”, 

·13 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

·14 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

·15 του Ν.4555/2018 (Α' 133) “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

·16 της  με  αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

·17 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ,

·18 του Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις”,

·19 τις διατάξεις του Ν.3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών,
·20 του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών,
·21 του άρθρου 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,
·22 την με αριθ.  33/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης

Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια προμήθειας
υγρών καυσίμων και έγινε διάθεση πίστωσης

·23 την με αριθ. 32/2018 Απόφαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

·24 την με αριθ. 17/2018 Απόφαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

·25 την  με  αριθ.  …./2018 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Έγκρισης  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού. 

·26 τις υπ'αριθμ. .............../2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,

·27 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
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σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών είναι η 23η Νοεμβρίου 2018,
ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:30

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  htp  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου θα λάβει μοναδικό Συστημικό Αριθμό .

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η  προκήρυξη,  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.
3861/2010,  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  htp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Υποχρέωση  δημοσίευσης  περίληψης  της  παρούσας  Διακήρυξης  σε  τοπική  εφημερίδα όπως
προβλέπεται προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23 της Απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΦΕΚ
185/93 ΤΕΥΧΟΣ Β’:Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ισχύς υποχρέωσης έως 1
Ιανουαρίου 2021).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.kea.gr

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων:

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή (Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5
ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

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

http://www.kea.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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και της αρμοδιότητάς τους
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  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.
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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 Προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: ....................... )
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά (Τεχνική Μελέτη)
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

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),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr ,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά 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 έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν 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.

http://www.promitheus.gov.gr/
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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.

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).

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.Σ.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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
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,  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης του Τμήματος ή του συνόλου των
τμημάτων για το οποίο κατατίθεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά  τα  απαιτούμενα  ποσά  της  εγγύησης  συμμετοχής  ανά  είδος  συμμετοχής  έχουν  ως
ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΙΔΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ (€)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 35.167,60

1.774,47ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 43.047,84

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 10.508,00

Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.620,30 72,41

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.
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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,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η
αναθέτουσα αρχή 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 μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.

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.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων 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  τελεσίδικη  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
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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
τελεσίδικη 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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις  υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
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, 
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(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 23 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  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του,  για  το οποίο του επιβλήθηκε  ποινή που του στερεί  το δικαίωμα συμμετοχής  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων 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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 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.
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2.2.3.8. Ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο
οικονομικός  φορέας ενημερώθηκε  σχετικά με  το ακριβές  ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς.

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 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να διαθέτουν  άδεια λειτουργίας  πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή
πετρελαίου. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι Οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με ότι προβλέπεται στο άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και συγκεκριμένα:

Απαιτείται να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών  (Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),  σύμφωνα με  την  αριθ.  Α2-718/2014  (ΦΕΚ 2090/14)  Υπουργική
Απόφαση καθώς και με τις προδιαγραφές που θέτει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για τα φυσικά
και χημικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια  σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα  (της  παραγράφου  2.2.5), να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 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. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
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εκτέλεση  της  σύμβασης.  Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 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  έως  2.2.7 της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην
παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται α. κατά την υποβολή της προσφοράς, β.
κατά την  υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και γ.  κατά τη  σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

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  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

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.

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:

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. 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,

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 

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/


19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 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 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο  λόγοι
αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος  είναι  ανώνυμη  εταιρία  .  [Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι  εταιρείες  που  είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό
των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν  έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  ονομαστικοποίησης  των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα
με  την  τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί
δεν της είναι γνωστοί.

Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υπεισέρχεται  στην  κρίση  της  ως  άνω  αιτιολογίας.  Δύναται,  ωστόσο,  να
αποδείξει  τη  δυνατότητα  υποβολής  της  κατάστασης  μετόχων,  και  μόνο  στην  περίπτωση  αυτή  η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

δ)  για  την  παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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) προσκομίζουν   πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης έκδοσης το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου 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,

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης  του άρθρου  2.2.5 (Τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα)  οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
διαθέτουν  άδεια  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών  καυσίµων  ή  άδεια  λιανικής  εµπορίας  πωλητή
πετρελαίου  θέρµανσης,  σύµφωνα  µε  το  Ν.  3054/2002,  σε  επίσηµα  επικυρωµένο  αντίγραφο.  Σε
περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  προµηθευτές  διαθέτουν  άδεια  εµπορίας  αργού  πετρελαίου  και
πετρελαιοειδών  προϊόντων  κατηγορίας  Α΄,  σύµφωνα  µε  το  Ν.  3054/2002  δύναται  να  την
προσκοµίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή της άδειας Λιανικής
Εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 

Β.4. Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

-υπογεγραμμένη ψηφιακά την τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας και δηλώνουν την συμμόρφωσή τους στα αναφερόμενα σε αυτή,

-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων
λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης,

Β.5.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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
διαγωνιζομένου).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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
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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.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι  θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη
μέση τιμή μηνός λιανικής πώλησης  (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής).                       

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης,
για μέρος ή το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 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.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/
Β  –  21.10.13)  «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
ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής
Απόφασης  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ 2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

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 6 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.  4412/16  .  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 μονάδος, 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.  Στην  συνέχεια  το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά 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.
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2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
Συστήματος, όπως περιγράφεται 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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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 τον 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 (Apostlle). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία
και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή  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 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν  το   σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή
αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H  τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει  όλες τις  απαιτήσεις  και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί  από την αναθέτουσα  αρχή με  το κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του
Παραρτήματος   Ι  της  Διακήρυξης, περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της διακήρυξης: 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  των
προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

33.815 1,04 35.167,60

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 32.612 1,32 43.047,84

3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 7.100 1,48 10.508,00

4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 962 - 3.620,30
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 92.343,73€

ΦΠΑ 24% 22.162,50€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 114.506,23€

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 την ως άνω τιμή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς προμήθεια ειδών.
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
του Παραρτήματος ΙV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Επισημαίνεται  ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.

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
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προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο
μέρος Β  του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  με  σαφήνεια  ο  τρόπος  πληρωμής  που
περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  120
ημερών  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 την παράγραφο 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 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 κατακύρωσης) 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 υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 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. 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,



19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

στ) η  οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ)  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.
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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 29η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 ,

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο 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) Η αρμόδια Επιτροπή 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 όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους  όρους των εγγράφων της σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό για  την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  ή/και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α
και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  την  οριστική  επίλυση  τυχόν
διαφορών  που  προκύψουν  από  την  ως  άνω  διαδικασία  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών  με  βάση  το  οριζόμενο  με  την  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού αναδόχου. 

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 ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται  :  με  τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς. Αν οι τεχνικές προσφορές έχουν την ίδια τιμή,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών
φορέων.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο
3.4. της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

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 μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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 2.2.8.2. 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, 2.2.5  και 2.2.6. 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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο,
φέρουν ψηφιακή 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες. 
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Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος, 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
Τ.Ε.Υ.Δ., 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 -2.2.6
(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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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  κατακύρωσης  (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  τις  παραγράφους  2.2.4  -  2.2.6  της  παρούσας  διακήρυξης,  η  διαδικασία
ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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. 

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 έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
δέκα  (10)  ημερών 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
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επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις 

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 αριθμ. 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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.
• 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.
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.

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
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κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση 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.

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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης 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
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.  Το περιεχόμενό της είναι  σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

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 4.4, 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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 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  διατάξεις  του ν.
4455/2018, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 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.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,  είτε 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  του  αρμοδίου  οργάνου,  είτε με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής η οποία είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί  τροποποίησης
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έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες
συμβάσεις.  Στις  συμβάσεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  εγκρίνει  τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  με
αιτιολογημένη απόφασή της.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. 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.

.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα ημερήσια
δελτία πιστοποίησης τιμών της περιφερειακής ενότητας του νομού όπου βρίσκεται το πρατήριό του,
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
καθώς  και  αντίγραφο  των  σχετικών  Δελτίων  Αποστολής  με  την  υπογραφή  και  το
ονοματεπώνυμο του εκάστοτε οδηγού του οχήματος του Δήμου για το οποίο προμηθεύτηκε
καύσιμα.  Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά
του αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης). 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις  ακόλουθες
κρατήσεις: 

α)Κράτηση 0,06% 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

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 και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ε)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται  η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού  της αξίας της προμήθειας, ο οποίος αποδίδεται στην
αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Για την παρακράτηση του φόρου
εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή σχετική βεβαίωση.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. 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 ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
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όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) 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.

5.2.2.  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.4412/16,
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 αποφαινομένου 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.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί  να προσφύγει  κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  μέσα  σε  ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης
ή μέχρι  εξαντλήσεως  του  οικονομικού  αντικειμένου της  μελέτης και  τίθεται  εν  ισχύ  κατόπιν  της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Ο   συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  μπορεί  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  μετά  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου  οργάνου,  να παρατείνεται  μέχρι  το 1/4 αυτού,  ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Μετάθεση  γίνεται  σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική  αδυναμία
εμπρόθεσμης  παράδοσης  των  συμβατικών  ειδών  ή  σε  περιπτώσεις  που  συντρέχουν  λόγοι  που
συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος
από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½
αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς
να παραδώσει το υλικό.
Η  Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου  συμβάσεων
ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τις δημόσιες  συμβάσεις.  Στις  συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει  τα πρωτόκολλα
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής:  

Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη:
Τα οχήματα και  τα μηχανήματα του Δήμου και  των Νομικών του Προσώπων θα μεταβαίνουν  στο
κατάστημα  (πρατήριο)  του  αναδόχου  και  θα  ανεφοδιάζονται  με  πετρέλαιο  κίνησης  και  αμόλυβδη
βενζίνη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του ή στο πρατήριο
του συνεργαζόμενου φορέα, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων ακόμα και Σάββατο και Κυριακή ή οποιαδήποτε
άλλη αργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε
πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. 
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Πετρέλαιο θέρμανσης
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτίρια του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων εντός δύο ημερών από την έγγραφη παραγγελία από τον Δήμο ή οποιαδήποτε
άλλη ημερομηνία υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Ελαιολιπαντικά
Οσον αφορά τα λιπαντικά, ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης των προμηθευομένων ειδών θα
καθορίζεται με εντολή του φορέα προς τον ανάδοχο μέσα στη συμβατική προθεσμία 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται  σύμφωνα με  την  παρ.  11 εδ.  β  του  άρθρου  221  του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
τον  ακόλουθο  τρόπο:  α)  Με  μακροσκοπική  εξέταση.  β)  Με  χημική  ή  μηχανική  εξέταση
(εργαστηριακή εξέταση). γ) Με πρακτική δοκιμασία. δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω
τρόπους  χρειάζεται,  ανάλογα  με  το  προς  προμήθεια  υλικό  ή  και  με  οποιονδήποτε  άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση 

Αν  γίνει  μόνο  μακροσκοπική  εξέταση,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Εάν γίνουν, εκτός
από την μακροσκοπική εξέταση και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική
δοκιμασία,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  εκτός  από  το  πρωτόκολλο  μακροσκοπικού
ελέγχου  και  δειγματοληψίας  και  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  ή  απόρριψης  μετά  τα
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί
έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Η υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα  να αποστέλλει  δείγματα από τα καύσιμα και  τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται  τόσο η
ποιότητα όσο και  αν πληρούν τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  Το
κόστος  της  διενέργειας  των  ελέγχων  βαρύνει  τον  ανάδοχο.  Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού
με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα
πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί
της  συμβατικής  τιμής,  με  βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή
παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για  επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με
τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που  διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή
δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν
των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. Αν η παραλαβή των υλικών
και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα
στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή  του  αναδόχου.  Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την
πληρωμή  του  αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από
επιτροπή  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  στην  οποία  δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν.
4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 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.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

.

.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού

Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  παρούσα  αφορά  στην   «Προμήθεια  καυσίμων  και  ελαιολιπαντικών  του  Δήμου  Κέας  και  των
Νομικών του Προσώπων, έτους 2018-2019». Ανάδοχος, θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί
ύστερα από  την  διαδικασία  του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  για  την  εκτέλεση της
προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς ο
Δήμος   να  υποχρεούται  να  προμηθευτεί  όλα  τα  είδη  ή  όλες  τις  ποσότητες  των  ειδών  που
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται
στο  ποσόν των εκατό δεκατέσσερις  χιλιάδες  πεντακόσια έξι  ευρώ και είκοσι  τρία λεπτά
(114.506,23 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου 
θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους :
Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων  πρέπει  να είναι  όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.) και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και των κανονισμών
που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα, ήτοι :

   1-Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04

   2-Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ) : Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. 
Ο Δήμος Κέας 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.
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Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1531/Β/2003.

Β.
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 
1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
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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.

 Γ.ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β και 
β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
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Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Δεδομένου ότι
ορισμένες  βενζίνες  αυτοκινήτων  έχουν  την  τάση  να  απορροφούν  νερό,  οι  προμηθευτές  να
εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές
συνθήκες  της  περιοχής  στην  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  η  βενζίνη.  Όταν  υπάρχει  κίνδυνος
διαχωρισμού νερού να προστίθενται αντιδιαβρωτικά.
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Δ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα προσφερόµενα λιπαντικά  πρέπει  να  καλύπτουν τις  απαιτήσεις  της  υπ'  αριθµ.  176/94  (ΦΕΚ)
τεχνικής προδιαγραφής και  θα πρέπει  να έχουν καταχωρηθεί  στον κατάλογο που τηρεί  η  ∆/νση
Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

Επίσης ο προµηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι
προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης. 

Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα είναι  πρωτογενή -  συνθετικά και  σε καµία περίπτωση δεν
γίνονται δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. 

Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων,
2. Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης χειροκίνητων κιβωτίων
3. Αντιψυκτικά υγρά,
4. Adblue-Μη τοξικό διάλυμα ουρίας για κινητήρες,
5. Γράσσα

Συγκεκριμένα:

1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 10w-40 SHPD  

Λάδι λιπαντικό ενισχυμένο πολύτυπο ημισυνθετικό  SAE 10w-40,  τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής

απόδοσης  (Super  High  Performance  Diesel),  ειδικά  κατασκευασμένο  για  σύγχρονους

πετρελαιοκινητήρες, με πρόσθετα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον κινητήρα κάτω από τις

δυσμενέστερες  συνθήκες  λειτουργίας.  Το  λιπαντικό  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  όσο  το  δυνατόν

μεγαλύτερα διαστήματα (χρονικά και  χιλιομετρικά) αλλαγής λαδιών.  Το λάδι πρέπει  να καλύπτει τις

προδιαγραφές ACEA E7.

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 20w-50  

Λάδι  λιπαντικό  ενισχυμένο  πολύτυπο  SAE  20w-50,  κατάλληλο  για  χρήση  απαιτήσεων  σε

πετρελαιοκινητήρες, για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών. Το λάδι πρέπει να καλύπτει τις

προδιαγραφές API CG-4/SH.

3.ΓΡΑΣΣΟ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ημίρευστο  γράσο  βάσεως  συμπλόκου  λιθίου  κατάλληλο  για  συστήματα  κεντρικής  λίπανσης

(αυτολίπανση), ειδικά δε για οχήματα όπου απαιτείται γράσο με καλή αντλησιμότητα ακόμα και στις

χαμηλές θερμοκρασίες.
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4. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ   SAE 90  

Βαλβολίνη SAE 90 άριστης ποιότητας, γενικής χρήσης, κατάλληλης μεταξύ άλλων και για λίπανση

οδοντώσεων.  Πρέπει  να  πληροί  τουλάχιστον  τις  προδιαγραφές  API  GL-1  ή  (κατά  προτίμηση)

αυστηρότερες.

5. ΠΡΟΣΘΕΤΟ   AdBlue  

Μη  τοξικό  διάλυμα  ουρίας  AUS  32  για  μηχανήματα  που  είναι  εξοπλισμένα  με  εξελιγμένα

συστήματα μείωσης οξειδίων του αζώτου, σύμφωνο με την προδιαγραφή ISO 22241.

6.ΓΡΑΣΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γράσσο γενικής χρήσης, μεγάλης αντοχής, σε ενδεικτική συσκευασία των 16 κιλών (όχι βαρελιού), 
βάσεως λιθίου, που να πληροί τουλάχιστον τις προδιαγραφές NLGI 2.

7.Υγρό αντιψυκτικό συμπυκνωμένο

Συμπυκνωμένο  αντιψυκτικό,  αντιθερμικό  και  αντισκωριακό  υγρό  διαρκείας,  άριστης  ποιότητας,

βάσεως αιθυλενογλυκόλης, που προστίθεται στο νερό του ψυγείου Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

σε ορισμένη αναλογία. Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580.

8.  Λ  ΙΠΑΝΤΙΚΟ     SAE ISO 68  
Ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας και δείκτη ιξώδους σχεδιασμένα να
λειτουργούν σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και να παρέχουν πλήρη προστασία των μεταλλικών
μερών του μηχανισμού. 

9. Υγρό αντιψυκτικό   G12  
Αραιωμένο, έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό διαρκείας, τύπου

G12,  άριστης  ποιότητας,  που προστίθεται  στο νερό του ψυγείου  Μηχανών Εσωτερικής  Καύσης.

Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές BS 6580.

10.ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ   SAE 30  
Απλής  ρευστότητας  λιπαντικό  για  κινητήρες  πετρελαίου  που  λειτουργούν  σε  μέτριες  έως  βαριές

συνθήκες. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν υδραυλικά ή λιπαντικά μετάδοσης κίνησης όπου

απαιτούνται προϊόντα τέτοιων προδιαγραφών
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι εκατό δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και είκοσι
τρία λεπτά  (114.506,23 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:

-Για τον Δήμο Κέας : 74.727,03€, 

-Για την Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή : 25.792,00€,

-Για την Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή : 10.316,80€, 

-Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας : 3.670,40€, 

που θα βαρύνει, γ  ια τις ανάγκες του Δήμου   τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 και θα
προβλεφθούν πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους  2019 του Δήμου Κέας,
αναλυτικά ως εξής : 


 Κ.Α.  20.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών

μέσων»  (υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και
τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 30.884,22€

 Κ.Α.  30.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων» (υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους 2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ
έτους 2019 ποσού 12.878,31€

 Κ.Α.  70.6641.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών
μέσων»  (λοιπές υπηρεσίες): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 7.494,70€

 Κ.Α. 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»: έτους  2018 με
ποσό 1.500,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 5.999,00€

 Κ.Α.  30.6644.0008 «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες»
(υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους  2018 με ποσό  10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους
2019 ποσού 12.352,32€

 Κ.Α. 70.6644.0010  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»:  έτους
2018 με ποσό 10,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 3.568,48€

ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου από τον οικείο προϋπολογισμό έκαστου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. Για το Δήμο Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
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1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ

5.815 1,040€ 6.047,60€

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 32.612 1,32€ 43.047,84€
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 5.100 1,48€ 7.548,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 962 - 3.620,30

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
60.263,74€

ΦΠΑ 24% 14.463,29€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.727,03€

Στον κάτωθι πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες και τα είδη των ελαιολιπαντικών:

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ

ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1    Λιπαντικό 
 SAE 10W-40 SHPD 200LT 7,33 1.466,00

2 Λιπαντικό  SAE 20W-50 100LT 2,798 279,80

3 Γράσσο αυτολίπανσης 10LT 5,60 56,00

4 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 90 70LT 5,17 361,90

5 Πρόσθετο AD BLUE 
250LT 1,68 420,00

6 Γράσσο Διαρκείας
(λιθίου)

32Kgr 2,70 86,40

7 Αντιψυκτικό υγρό
αιθυνελογλυκόλης

100LT 4,30 430,00

8 Λιπαντικό υδραυλικών
συστημάτων SAE ISO 68

120LT 2,54 304,80

9 Αντιψυκτικό (νερού)
20LT 3,00 60,00
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10 Λιπαντικό SAE 30
60LT 2,59 155,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

3.620,30

ΦΠΑ 24% 868,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

4.489,17

Β. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

20.000 1,040€ 20.800,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

    20.800,00€

ΦΠΑ 24% 4.992,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 25.792,00€

Γ. Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

8.000 1,040€ 8.320,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

8.320,00

ΦΠΑ 24% 1.996,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.316,80€

Δ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2.000 1,48€ 2.960,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ
2.960,00€

ΦΠΑ 24% 710,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.670,40€
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €
1 ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                88.723,43
2 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                   3.620,30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  92.343,73
ΦΠΑ 24%      22.162,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     114.506,23

α)Κράτηση 0,06% 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

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 και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ε)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται  η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού  της αξίας της προμήθειας, ο οποίος αποδίδεται στην
αρμόδια Εφορία από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. Για την παρακράτηση του φόρου
εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή σχετική βεβαίωση.

Ο  ΦΠΑ  (24%)  θα  βαρύνει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  δεν  θα  συμπεριλαμβάνεται  στην  τιμή
προσφοράς.

.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της «Προμήθειας καυσίμων και

ελαιολιπαντικών   για τον   Δήμο Κέας  και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2018-2019»  .
Ανάδοχος  στα  παρακάτω  θα  ονομάζεται  ο  μειοδότης  που  θα  αναδειχθεί  ύστερα  από  την
διαδικασία  του  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  για  την  εκτέλεση  της
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προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου,
χωρίς ο Δήμος  να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που
περιγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  παρούσας.  Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη
ανέρχεται στο ποσόν των εκατό δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και είκοσι τρία
λεπτά  (114.506,23 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Άρθρο 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα

μελέτη  β)  H  Διακήρυξη  του  Διαγωνισμού γ)  Οι  εγκεκριμένες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της
μελέτης δ) Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 3ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Το  ποσοστό  έκπτωσης  της  προσφοράς  θα  είναι  σταθερό  και  αμετάβλητο  καθ’  όλη  τη

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα λόγο. Η
πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  τμηματικά  με  χρηματικά  εντάλματα  πληρωμής  που  θα
εκδίδονται  μετά  την παραλαβή των ειδών κι  εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει  το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 4ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται

να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, για
την  υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων.  Συγκεκριμένα  μετά  την  έκδοση  απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο,  ο  προμηθευτής  θα  κληθεί  για  την
υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα. Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως  αυτή  ειδικότερα  ορίζει.  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. 

Άρθρο 5ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β του

άρθρου  221  του  Ν.4412/16).  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό-οριστικό-  παραλαβής  του
υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.  Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Αν η παραλαβή των υλικών
και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
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μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε
αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την,
κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι  από  την σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με  απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την
σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται

από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής  (σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός
ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το  2%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής  ανά είδος συμμετοχής  έχουν ως
ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΙΔΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ (€)

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 35.167,60

1.774,47ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 43.047,84

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 10.508,00

Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.620,30 72,41

 Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.

 Επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης  και  στους  λοιπούς  προσφέροντες  εντός  τεσσάρων  (4)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σε αυτούς  είτε  της οριστικής  απόφασης περί  απόρριψης της προσφοράς
τους  από τα επόμενα στάδια της  διαδικασίας ανάθεσης είτε  της οριστικής  απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης. 
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Άρθρο  7ο  -  ΧΡΟΝΟΣ  &  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  –
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως  του  οικονομικού αντικειμένου της  μελέτης και  τίθεται  εν  ισχύ  κατόπιν  της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4  αυτού, ύστερα  από
σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του
συμβατικού  χρόνου.  Μετάθεση  γίνεται  σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που
συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Σε  περίπτωση  που  ο  συμβατικός  χρόνος
παράδοσης  δεν  είναι  μεγαλύτερος  από  30  ημερολογιακές  ημέρες,  μπορεί  η  απόφαση  του
αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
Η  Οικονομική Επιτροπή είναι  αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης  απόφασης περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  του  φυσικού  ή  οικονομικού  αντικειμένου
συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου
εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδίδει  τα  υπό  προμήθεια  είδη  τμηματικά  ανάλογα  με  τις
ανάγκες του Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση και η τιμολόγηση των υπό προμήθεια ειδών θα
γίνεται ως εξής: 

Τιμολόγηση:
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  κατά  την  υποβολή των  τιμολογίων  στο Δήμο,  να  επισυνάπτει  τα
ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών της περιφερειακής ενότητας του νομού όπου βρίσκεται το
πρατήριό του, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας  καθώς  και  αντίγραφο  των  σχετικών  Δελτίων  Αποστολής  με  την
υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε οδηγού του οχήματος του Δήμου για το
οποίο προμηθεύτηκε καύσιμα.  Οι τιμές τιμολόγησης θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα
οικονομική προσφορά του αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα    με
την κείμενη νομοθεσία.
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Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη:
Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα μεταβαίνουν στο κατάστημα (πρατήριο) του
αναδόχου και θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

 Τα καύσιμα  για  την  κίνηση των οχημάτων,  καθημερινά  στο  πρατήριό  του  ή στο
πρατήριο  του  συνεργαζόμενου  φορέα,  σύμφωνα  με  το  ωράριο  λειτουργίας  της
επιχείρησης, 

 Τα  καύσιμα  για  την  κίνηση  των  οχημάτων  ακόμα  και  Σάββατο  και  Κυριακή  ή
οποιαδήποτε άλλη αργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

 Ο  προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  για  την  έγκαιρη,  σωστή  και  χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των
καυσίμων. 

Πετρέλαιο θέρμανσης
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτίρια του Δήμου εντός
δύο  ημερών  από  την  έγγραφη  παραγγελία  από  τον  Δήμο  ή  οποιαδήποτε  άλλη  ημερομηνία
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Ελαιολιπαντικά
Οσον αφορά τα  λιπαντικά,  ο  χρόνος  και  ο  τρόπος  παράδοσης  των  προμηθευομένων
ειδών  θα  καθορίζεται  με  εντολή  του  φορέα  προς  τον  ανάδοχο  μέσα  στη  συμβατική
προθεσμία 

Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
Ατυχήματα, ζημιές,  κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν

χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή
τιμή του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:
α)Κράτηση  0,06%  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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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 και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού  της αξίας της προμήθειας, ο οποίος αποδίδεται
στην  αρμόδια  Εφορία  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Για  την
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή σχετική
βεβαίωση.

Άρθρο 9ο  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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, 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.
4. Αν  ο  προσφέρων  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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.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη  
διαδικασία ανάθεσης

i

       Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της   
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Κέας
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6144
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ/ΚΕΑ/84002
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
- Τηλέφωνο: 2288360000
- Ηλ. ταχυδρομείο:i.athnasopoulou@kea.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  www.kea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV):  [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019]
CPV :    

09134200-9 Καύσιμα πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη

09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης

09211000-1 Ελαιολιπαντικά

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ................................]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2]
-  Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται  στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

http://www.kea.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
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V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 
το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους 

α) [……]

β) [……]
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οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος 
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
προσφορά.

[   ]

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…):

[……]



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ.  5  ή εφόσον  ο  προσφέρων /  υποψήφιος οικονομικός  φορέας   προτίθεται  να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
δωροδοκίαx,xi·
απάτηxii·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix



Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι

[.......................]



πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi 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; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 



[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1)  Ο εγκατεστηµένος στην Ελλάδα 
οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
προσκοµίσει:
- Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,
 ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 
και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προτίθεται, να προσκοµίσει 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 
διαγωνιζομένου);
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει: 
άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
καυσίµων ή άδεια λιανικής εµπορίας 
πωλητή πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα 
µε το Ν. 3054/2002, σε επίσηµα 
επικυρωµένο αντίγραφο. Σε περίπτωση 
που οι υποψήφιοι προµηθευτές διαθέτουν 
άδεια εµπορίας αργού πετρελαίου και 

[] Ναι [] Όχι



πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, 
σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002 δύναται να 
την προσκοµίσουν στη θέση της άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων ή 
της άδειας Λιανικής Εµπορίας πωλητή 
πετρελαίου θέρµανσης.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει:
-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  που
θα  αναφέρει  ότι  οι  προδιαγραφές  των
προσφερόµενων  λιπαντικών  είναι
σύµφωνες µε αυτές της µελέτης,

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv.
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έ ντ υπ ο  Οικονομ ι κής  π ρ οσφορ άς

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΟΜΑΔ
Α

ΕΙΔΟΣ
 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ
-

ΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς
Φ.Π.Α)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ
-

ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Σ

33.815 1,04 35.167,60

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

32.612 1,32 43.047,84

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

7.100 1,48 10.508,00

Β ΕΛΑΙΟ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

962 - 3.620,30

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος  θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων 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. 

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους  όρους της  υπ΄ αριθμ. .....................  μελέτης  και  βάσει
αυτής καταθέτω την προσφορά μου.
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

Κέα        /        /2018

     
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 275/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρι-
νού ανάδοχου του ανοικτού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακή-
ρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επι-
στήμονες»

Βάσει  της υπ΄αριθμ.  257/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής,  με την οποία

εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του

ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, εκδόθηκε από το

Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ

18PROC003780768)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:
 ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΙΑ με αριθμό συστήματος  114830,

 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ   , με αριθμό συστήματος 115393.

Την 2η Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  5/2018  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  4053  πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ      
Αρ.πρωτ.:4053/05-11-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
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της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  2η  Νοεμβρίου  2018,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ ” (Αριθμ.
Διακήρυξης 3593/2018),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  64790  αριθμό  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003781233.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός (ως αναπληρωματικό μέλος)
2) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Εργου
3) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ εφοριακών,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
29η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 2η Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 64790 και διαπίστωσε αφενός
ότι  ο  διαγωνισμός  ήταν  χαρακτηρισμένος  από  το  σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και
αφετέρου  ότι  είχαν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  προσφορές  από  τους
παρακάτω συμμετέχοντες:

   Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς

Ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΠΑΥΛΟΣ  Ι
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ 

29/10/2018 10:54:21 

2 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑ
Σ,ΗΛΙΑΣ 

29/10/2018 12:46:13

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για
την  αποσφράγιση  των  προσφορών  καταχώρισαν  διαδοχικά  σε  ειδική  φόρμα  του
συστήματος  τα  διαπιστευτήρια  τους  (όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως  μετά  την  παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» των προσφορών με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενο  τους.  Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν
αποσφραγίσθηκαν  αφού  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  αυτοί  θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές  είχαν  λάβει  από το  σύστημα,  τους  παρακάτω αναφερόμενους  μοναδικούς
αριθμούς συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

114830

2 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ 115393

5. Σύμφωνα με το άρθρο  2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών”  της
διακήρυξης εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική  υποβολή των
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 τον 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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους,
οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

3959/30.10.2018

2 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ 3995/31.10.2018

Συνεπώς,  ο  αντίστοιχος  ενσφράγιστος  φάκελος,  υποβλήθηκε  εμπροθέσμως και
νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

6. Στη  συνέχεια  η Επιτροπή προέβη σε  έλεγχο  του περιεχομένου  του  ηλεκτρονικού
φακέλου «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά» που είχαν  υποβάλει  οι
συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1
ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

.Τεχνική  προσφορά
συστήματος

.Τεχνική  προσφορά
εταιρείας

.ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  
Ν1599_ΠΙΚ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ signed 

.ΤΕΧΝΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ
ΑΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ
Τ450 

.ΤΕΧΝΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΩΝ  -
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ
ΦΟΡΤΩΤΩΝ CASE 

.ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (1) 

.ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΥΠΟΥ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2
CASESR  210  H-
65978 

.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ CE
CASE SR210 

.Performance  Engine  
Curve CASE SR210 -
74Hp 

.ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ  
ΠΙΚ updated signed 

.OHSAS 18001 ΠΙΚ   

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
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.ISO 14001 ΠΙΚ   

.ISO 9001 ΠΙΚ   

.ISO 9001 CNH   

.ΔΗΛΩΣΗ CNH   

.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

.ΓΕΜΗ 1-10-18   

.ΓΕΜΗ_ΑΠ+1142083_ΔΣ  
_ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ+ΑΕ 

.Πρακτικό 1454   

.Εμπορικό  Επιμελητήριο  
25-7-2018 

.Εγγυητική   

.ΤΕΥΔ ΚΕΑΣ signed   

2 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ 
 Εγγυητική

συμμετοχής
 ΤΕΥΔ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ_ΟΧΗ  

ΜΑΤΟΣ 
 Τεχνική  προσφορά

συστήματος
 Τεχνική  προσφορά

εταιρείας

7. Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τους  φακέλους,  που  κατατέθηκαν  στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με  ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα
εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής

 Πιστοποιητικό
Εμπορικού  &
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών
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https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!6lMyyADTFOxDUncQBHGTdw%7D&bid_number=%7B!!cnPz9fBRUs1FifdsDoc.0A%7D&_ti=2077996656&oapc=8&oas=HI7LOZumkqy85sPiKXE3Kg..


19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

 Πρακτικό
Συνεδριάσεως  του
Διοικ.Συμβ. αρ.1454

 Ανακοίνωση
καταχώρησης  στο
ΓΕΜΗ

 Γενικό Πιστοποιητικό
του  Εμπορικού  &
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών

 Κατάσταση
προσωπικού

 Ακριβές  φωτοτυπικό
αντίγραφο
μεταφρασμένου
εγγράφου
προσφερόμενης
εγγύησης  που  θα
συνοδεύει  το
μηχάνημα

 Ακριβές  φωτοτυπικό
αντίγραφο
μεταφρασμένου
πιστοποιητικού  ISO
9001:2015CNH 

 Ακριβές  φωτοτυπικό
αντίγραφο
πιστοποιητικού  ISO
9001:2015ΠΙΚ 

 Ακριβές  φωτοτυπικό
αντίγραφο
πιστοποιητικού  ISO
14001

 Ακριβές  φωτοτυπικό
αντίγραφο
πιστοποιητικού
OHSAS 18001:2007/
ΕΛΟΤ 1801:2008

 Σύντομη  παρουσίαση
της  τεχν.υποδομής
της εταιρείας

 Έγκριση  από  Υπ.
Υποδομών  και
Μεταφορών  της
κυκλοφορίας-χρήσης
του Μ.Ε. (φορτωτή)

 Λίστα  με
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προσαρτώμενα
εξαρτήματα

 Τεχνικά φυλλάδια

2
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ 

Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής

8.  Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:

Α)

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 114830 αφορά 
την προμήθεια του καινούριου ελαστιχοφόρου φορτωτή, είναι σύμφωνη με τους

όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.  Ο  ελαστιχοφόρος  φορτωτής  θα  έχει  κάδο  γενικής  χρήσης
εμπρός,  θα  είναι  πρόσφατης  κατασκευής  και  αναγνωρισμένου
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ.
Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής έχει κάδο γενικής χρήσης εμπρός, 
θα είναι πρόσφατης κατασκευής έτους 2018 ή μεταγενέστερος 
και  κατασκευής του οίκου CNH.

2.  Θα  είναι  μονοκόμματο  χωματουργικό  για  εργασίες  παντός
εδάφους με τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση του φορτωτή,
με τον κάδο γενικής χρήσης. 

ΝΑΙ.
Το  πλαίσιο  είναι  μονοκόμματο  χωματουργικό  για  εργασίες
παντός εδάφους με τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση του
φορτωτή και  με τον κάδο γενικής χρήσης.

3. Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική.
Το βάρος μεταφοράς του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3.100
κιλά ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά και ανύψωσή του από τον
υδραυλικό γερανό του φορτηγού. 

ΝΑΙ.
Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, είναι υδραυλική. Το
βάρος μεταφοράς του είναι 3.025 κιλά ώστε να είναι εφικτή η
μεταφορά  και  ανύψωσή  του  από  τον  υδραυλικό  γερανό  του
φορτηγού.

4.  Το  ολικό  μήκος  επί  του  εδάφους  με  τον  κάδο  θα  είναι
μικρότερο  των  3.30μ,  το  ύψος  της  καμπίνας  χωρίς  τον  φάρο
οροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.0 μέτρα. Το ολικό πλάτος
στην άκρη των ελαστικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,80 μ. Θα
έχει  κοντό  μεταξόνιο  όχι  μεγαλύτερο  από  1,2m  για  να  είναι
ευέλικτο σε περιορισμένους χώρους και στους στενούς δρόμους
του Δήμου. 

ΝΑΙ.
Το  ολικό  μήκος  επί  του  εδάφους  με  τον  κάδο  είναι
3.29μ,  το  ύψος  της  καμπίνας  χωρίς  τον  φάρο  οροφής
είναι  1.99  μέτρα.  Το  ολικό  πλάτος  στην  άκρη  των
ελαστικών είναι 1,75 μ. Έχει κοντό μεταξόνιο 1,128m
για να είναι ευέλικτο σε περιορισμένους χώρους και
στους στενούς δρόμους του Δήμου.

5.  Το  πλαίσιο  θα  είναι  μονοκόμματο  (όχι  αρθρωτό),
χωματουργικού τύπου με τοποθετημένη μπροστά την εξάρτηση
του φορτωτή, με τον κάδο φόρτωσης. Μέσω ταχυσυνδέσμου στην
θέση  του  κάδου  φόρτωσης  θα  προσαρμόζονται  και  θα
λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας όπως σάρωθρο, κάδο
αρπάγη, μίξερ μπετού, καταστροφέα κλαδιών και χόρτων τροχό
διάνοιξης  αυλάκων,  φρέζα  απόξεσης  ασφάλτου,  συστήματος
εκσκαφής κλπ.

ΝΑΙ.
Το  πλαίσιο  είναι  μονοκόμματο  (όχι  αρθρωτό),
χωματουργικού  τύπου  με  τοποθετημένη  μπροστά  την
εξάρτηση  του  φορτωτή,  με  τον  κάδο  φόρτωσης.  Μέσω
ταχυσυνδέσμου  στην  θέση  του  κάδου  φόρτωσης
προσαρμόζονται  και  λειτουργούν  διάφορα  εξαρτήματα
εργασίας  όπως  σάρωθρο,  κάδο  αρπάγη,  μίξερ  μπετού,
καταστροφέα  κλαδιών  και  χόρτων  τροχό  διάνοιξης
αυλάκων, φρέζα απόξεσης ασφάλτου, συστήματος εκσκαφής

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
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κλπ.

6. Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να είναι από τα πλέον ισχυρά
για  την  αποδοτική  λειτουργία  τόσο  του  φορτωτή  αλλά  κυρίως
όλων των εξαρτημάτων.

ΝΑΙ.
Το υδραυλικό σύστημα  είναι από τα πλέον ισχυρά για
την αποδοτική λειτουργία τόσο του φορτωτή αλλά κυρίως
όλων των εξαρτημάτων.

7.  Ο  κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος,
τεσσάρων  (4)  κυλίνδρων  υδρόψυκτος,  νέας  αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, φάσης TIER 4 FINAL ή μεταγενέστερο και δεν θα
φέρει σύστημα φίλτρων DPF για χαμηλότερα κόστη συντήρησης
και  εξοικονόμησης καυσίμου.  Το σύστημα τροφοδοσίας  κοινού
αυλού  (Common  Rail)  ηλεκτρονικά  ελεγχόμενος  ονομαστικής
ισχύος άνω των 55 kW και ροπής στρέψεως τουλάχιστον 310 Nm
στις  1.400  στροφές.  H  αποδιδόμενη  ισχύς  του  κινητήρα  να
παράγεται από όσο το δυνατό πιο μεγάλο κυλινδρισμό θα είναι
τουλάχιστον  3.0  lit  για  μεγαλύτερη  αξιοπιστία  και  αντοχή.  Ο
αριθμός  στροφών  θα  είναι  ο  χαμηλότερος  δυνατός  ώστε  να
εξασφαλίζεται  μεγάλη οικονομία καυσίμου,  η  ελάχιστη  δυνατή
καταπόνηση του κινητήρα,  η  μεγάλη διάρκεια  ζωής του  και  η
αθόρυβη λειτουργία. Οι στροφές του κινητήρα θα αυξομειώνονται
απαραίτητα  με  χειρόγκαζο  για  σταθερό  αριθμό  στροφών  του
κινητήρα  όπου  απαιτείτε  και  οπωσδήποτε  θα  υπάρχει  και
ποδόγκαζο για την άμεση, εύκολη και οικονομικότερη λειτουργία
του  φορτωτή  και  των  εξαρτημάτων.  Ο  κινητήρας  και  οι
υδραυλικές  αντλίες  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  βρίσκονται
τοποθετημένες  σε  σειρά  για  την  καλύτερη  και  αποδοτικότερη
λειτουργία  τους  χωρίς  απώλειες  σε  όλο  το  εύρος  στροφών.  Η
δεξαμενή καυσίμου θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70 λίτρων
για  μεγαλύτερη  αυτονομία  λειτουργίας.  Η  αλλαγή  λαδιών  και
φίλτρου κινητήρα θα γίνεται εύκολα χωρίς την ανάγκη ράμπας ή
ανύψωσης  του  φορτωτή.  Η μπαταρία  του  θα είναι  σε προσιτό
σημείο  ελέγχου  η  αντικατάστασης  της  πολύ εύκολα  χωρίς  την
ανάγκη ανύψωσης της μπούμας. Το σύστημα ψύξης του κινητήρα
θα είναι κατάλληλο και η εν γένει κατασκευή του να διασφαλίζει
το σύστημα από υπερθέρμανση σε υπό φορτίο λειτουργία, αλλά
θα  πρέπει  να  είναι  και  εύκολο  στην  συντήρηση  και  στον
καθαρισμό  του.  Όλα  τα  σημεία  ελέγχου-  στάθμες  θα  είναι  σε
εύκολα προσιτά σημεία για τον καθημερινό έλεγχο. 

ΝΑΙ.
Ο  κινητήρας   είναι  πετρελαιοκίνητος,  τετράχρονος,
τεσσάρων  (4)  κυλίνδρων  υδρόψυκτος,  νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, φάσης TIER 4 FINAL και
δεν  φέρει σύστημα φίλτρων DPF για χαμηλότερα κόστη
συντήρησης  και  εξοικονόμησης  καυσίμου.  Το  σύστημα
τροφοδοσίας  κοινού  αυλού  (Common  Rail)  ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος  ονομαστικής  ισχύος  55  kW  και  ροπής
στρέψεως  314 Nm στις 1.400 στροφές. H αποδιδόμενη
ισχύς του κινητήρα  παράγεται από όσο το δυνατό πιο
μεγάλο  κυλινδρισμό  (  3.4  lit  )  για  μεγαλύτερη
αξιοπιστία  και  αντοχή.  Ο  αριθμός  στροφών   είναι  ο
χαμηλότερος  δυνατός  ώστε  να  εξασφαλίζεται  μεγάλη
οικονομία καυσίμου, η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του
κινητήρα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του και η αθόρυβη
λειτουργία.  Οι  στροφές  του  κινητήρα  αυξομειώνονται
με χειρόγκαζο για σταθερό αριθμό στροφών του κινητήρα
όπου απαιτείται και  υπάρχει και ποδόγκαζο για την
άμεση,  εύκολη  και  οικονομικότερη  λειτουργία  του
φορτωτή  και  των  εξαρτημάτων.  Ο  κινητήρας  και  οι
υδραυλικές αντλίες  βρίσκονται τοποθετημένες σε σειρά
για  την  καλύτερη  και  αποδοτικότερη  λειτουργία  τους
χωρίς απώλειες σε όλο το εύρος στροφών. Η δεξαμενή
καυσίμου   έχει  χωρητικότητα   73.8  λίτρων  για
μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας. Η αλλαγή λαδιών και
φίλτρου  κινητήρα  γίνεται  εύκολα  χωρίς  την  ανάγκη
ράμπας ή ανύψωσης του φορτωτή. Η μπαταρία του είναι
σε προσιτό σημείο ελέγχου η αντικατάσταση της πολύ
εύκολα  χωρίς  την  ανάγκη  ανύψωσης  της  μπούμας.  Το
σύστημα ψύξης του κινητήρα  είναι κατάλληλο και η εν
γένει  κατασκευή  του  διασφαλίζει  το  σύστημα  από
υπερθέρμανση σε υπό φορτίο λειτουργία, αλλά  είναι
και εύκολο στην συντήρηση και στον καθαρισμό του. Όλα
τα σημεία ελέγχου- στάθμες  είναι σε εύκολα προσιτά
σημεία για τον καθημερινό έλεγχο.

8. Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να είναι από τα πλέον ισχυρά
για  την  αποδοτική  λειτουργία  τόσο  του  φορτωτή  αλλά  κυρίως
όλων των εξαρτημάτων. Το κύριο υδραυλικό σύστημα θα πρέπει
να είναι πολύ ισχυρό για την λειτουργία  τόσο του συστήματος
μετάδοσης  κίνησης  αλλά  και  του  συστήματος  φόρτωσης  με
παροχή  τουλάχιστον  90  λίτρων/λεπτό  και  πίεση  έως  220  bar.
Απαραίτητα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με έξτρα υδραυλικό
σύστημα  από  υδραυλική  αντλία  υψηλής  υδραυλικής  παροχής
(High Flow) τουλάχιστον 120 λίτρων/λεπτό και πίεση έως 220 bar
για την λειτουργία εξαρτημάτων όπως ο καταστροφέας κλαδιών
και  χόρτων  ή  ο  τροχός  διάνοιξης  αυλάκων  ή  φρέζα  απόξεσης
ασφάλτου κλπ. Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα προς τις
υδραυλικές αντλίες θα γίνεται απαραίτητα μέσω κόμπλερ ή καρέ
και όχι με ιμάντες για μεγαλύτερη αντοχή, μέγιστη απόδοση και
πλήρης εκμετάλλευση της ισχύος του κινητήρα χωρίς απώλειες σε
όλο  το  εύρος  στροφών.  Το  σύστημα  ψύξης  τους  υδραυλικού
συστήματος κύριου και (High Flow) θα είναι κατάλληλο και η εν
γένει  κατασκευή  του  να  διασφαλίζει  το  σύστημα  από
υπερθέρμανση σε υπό φορτίο λειτουργία, αλλά θα πρέπει να είναι
και εύκολο στην συντήρηση και στον καθαρισμό του. 

ΝΑΙ.
Το υδραυλικό σύστημα  είναι από τα πλέον ισχυρά για
την αποδοτική λειτουργία τόσο του φορτωτή αλλά κυρίως
όλων  των  εξαρτημάτων.  Το  κύριο  υδραυλικό  σύστημα
είναι  πολύ  ισχυρό  για  την  λειτουργία  τόσο  του
συστήματος μετάδοσης κίνησης αλλά και του συστήματος
φόρτωσης με παροχή  92 λίτρων/λεπτό και πίεση  210
bar.  Είναι  εξοπλισμένος  με  έξτρα  υδραυλικό  σύστημα
από υδραυλική αντλία υψηλής υδραυλικής παροχής (High
Flow)  126 λίτρων/λεπτό και πίεση  210 bar για την
λειτουργία  εξαρτημάτων  όπως  ο  καταστροφέας  κλαδιών
και  χόρτων  ή  ο  τροχός  διάνοιξης  αυλάκων  ή  φρέζα
απόξεσης  ασφάλτου  κλπ.  Η  μετάδοση  κίνησης  από  τον
κινητήρα  προς  τις  υδραυλικές  αντλίες  γίνεται  μέσω
κόμπλερ  και  όχι  με  ιμάντες  για  μεγαλύτερη  αντοχή,
μέγιστη  απόδοση  και  πλήρης  εκμετάλλευση  της  ισχύος
του κινητήρα χωρίς απώλειες σε όλο το εύρος στροφών.
Το  σύστημα  ψύξης  τους  υδραυλικού  συστήματος  κύριου
και  (High  Flow)  είναι  κατάλληλο  και  η  εν  γένει
κατασκευή του διασφαλίζει το σύστημα από υπερθέρμανση
σε υπό φορτίο λειτουργία, αλλά είναι και εύκολο στην
συντήρηση και στον καθαρισμό του.

9. Η μετάδοση κίνησης να είναι υδροστατική, δηλαδή να γίνεται
μέσω υδραυλικών αντλιών σε ενιαίο σώμα και των υδραυλικών
κινητήρων.  Θα  υπάρχουν  δύο  ανεξάρτητα  υδροστατικά
συστήματα κινήσεως για να επιτυγχάνεται επί τόπου στροφή του
μηχανήματος  κατά 360°.  Η τελική μετάδοση κίνησης από τους
υδραυλικούς κινητήρες σε όλους τους τροχούς (4Χ4) θα γίνεται
μέσω αλυσίδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός δεξαμενής ελαίου.
Η  μετάδοση  κίνησης  από  τον  κινητήρα  προς  την  υδραυλική

ΝΑΙ.
Η μετάδοση κίνησης να είναι υδροστατική, δηλαδή να
γίνεται μέσω υδραυλικών αντλιών σε ενιαίο σώμα και
των  υδραυλικών  κινητήρων.  Υπάρχουν  δύο  ανεξάρτητα
υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να επιτυγχάνεται
επί τόπου στροφή του μηχανήματος κατά 360°. Η τελική
μετάδοση  κίνησης  από  τους  υδραυλικούς  κινητήρες  σε
όλους  τους  τροχούς  (4Χ4)  γίνεται  μέσω  αλυσίδων  οι
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αντλία θα γίνεται απαραίτητα μέσω κόμπλερ ή καρέ και όχι με
ιμάντες  για  μεγαλύτερη  αντοχή,  μέγιστη  απόδοση  και  πλήρης
εκμετάλλευση της ισχύος του κινητήρα χωρίς απώλειες σε όλο το
εύρος  στροφών.  Η όλη κατασκευή  του συστήματος  μετάδοσης
κίνησης να είναι μεγάλης μηχανικής αντοχής σε καταπονήσεις και
φορτία. Απαραίτητα θα έχει δυο ταχύτητες πορείας εμπρός / πίσω,
θα είναι περίπου 17 χλμ / ώρα. 

οποίες λειτουργούν εντός δεξαμενής ελαίου. Η μετάδοση
κίνησης από τον κινητήρα προς την υδραυλική αντλία
γίνεται απαραίτητα μέσω κόμπλερ και όχι με ιμάντες
για  μεγαλύτερη  αντοχή,  μέγιστη  απόδοση  και  πλήρης
εκμετάλλευση της ισχύος του κινητήρα χωρίς απώλειες
σε  όλο  το  εύρος  στροφών.  Η  όλη  κατασκευή  του
συστήματος μετάδοσης κίνησης είναι μεγάλης μηχανικής
αντοχής σε καταπονήσεις και φορτία. Ο  φορτωτής CASE
SR210 διαθέτει σύστημα διπλής ταχύτητας (χαμηλή  -
υψηλή) με τη μέγιστη ταχύτητα πορείας (εμπρός & πίσω)
16,9 km/h.

10. Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του
μηχανήματος.  Η  στάθμευση  (parking  brake)  θα  γίνεται  μέσω
πολλαπλών δίσκων που θα ενεργοποιούνται, κατά προτίμηση με
ηλεκτροϋδραυλικό  τρόπο.  Η  κινούμενη  μπάρα  λειτουργίας  /
ασφαλείας χειρισμού, θα ακινητοποιεί το μηχάνημα. 

ΝΑΙ.
Η βασική πέδηση γίνεται από το υδροστατικό σύστημα
του μηχανήματος. Η στάθμευση (parking brake) γίνεται
μέσω  πολλαπλών  δίσκων  που  ενεργοποιούνται,  με
ηλεκτροϋδραυλικό  τρόπο.  Επίσης  επιπλέον  υπάρχει
σύστημα  ασφαλείας  που  ασφαλίζει  τα  συστήματα
μετάδοσης, όταν  ο χειριστής εγκαταλείψει το κάθισμα,
ανυψώσει  τη  μπάρα  συγκράτησης  χειριστή,  ή
απενεργοποιήσει  τον  κινητήρα.Η  κινούμενη  μπάρα
λειτουργίας  /  ασφαλείας  χειρισμού,  ακινητοποιεί  το
μηχάνημα.

11.  Τα  ελαστικά  των  τροχών  θα  είναι  τρακτερωτού  τύπου  με
διαστάσεις (12x16.5 ) 

ΝΑΙ.
Τα  ελαστικά  των  τροχών  είναι  τρακτερωτού  τύπου  με
διαστάσεις (12x16.5 )

12. Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί
εξάρτηση  φορτωτή,  υδραυλικής  λειτουργίας  και  υψηλών
απαιτήσεων.  Η  μπούμα  του  φορτωτή  θα  έχει  απαραίτητα  δύο
βραχίονες (μπράτσα) ανύψωσης του κάδου. Επίσης η ανατροπή
του  κάδου  θα  γίνεται  με  δύο  υδραυλικούς  κυλίνδρους,  Ο
φορτωτής θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης
του  κάδου  φόρτωσης  (ταχυσύνδεσμο),  με  τα  εξαρτήματα
εργασίας.  Οι  υδραυλικές  σωληνώσεις  θα  είναι  πλήρως
προστατευμένες.  Ο  κάδος  φορτωτή  θα  είναι  γενικής  χρήσης
χωρητικότητας  τουλάχιστον  0,60  m3.  Η  μέγιστη  ονομαστική
ανυψωτική ικανότητα του φορτωτή χωρίς την χρήση πρόσθετων
αντίβαρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 κιλά. Ύψος μέχρι
τους  πείρους  ανατροπής  του  κάδου  τουλάχιστον  3,10  μέτρα.
Δύναμη εκσκαφής (Breakout Force) στους κυλίνδρους του κάδου
θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και οπωσδήποτε πάνω από 3,200
κιλά  Φορτίο  ανατροπής  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  1,800
κιλά,  χωρίς  την  χρήση  πρόσθετων  αντίβαρων.  Το  σύστημα
φόρτωσης θα φέρει οπωσδήποτε σύστημα ανάρτησης του κάδου
(Ride Control)  όπως και σύστημα πλεύσης του κάδου (FLOAT
SYSTEM).  Επίσης  θα φέρει  και  αυτόματο  υδραυλικό σύστημα
οριζοντίωσης  του  κάδου.  Στο  σύστημα  φόρτωσης  θα  υπάρχει
εργοστασιακά  τοποθετημένη  υδραυλική  γραμμή  η  οποία  θα
ενεργοποιείται  από διακόπτες  στους  λεβιέδες  χειρισμού με δυο
προοδευτικές  κινήσεις  αλλά  και  μόνιμης  παροχής  για  την
λειτουργία του καταστροφέα ή άλλων εξαρτημάτων που απαιτούν
αυτή την λειτουργία όπως σάρωθρο, κάδο αρπάγη, μίξερ μπετού
κλπ. Όλα τα εξαρτήματα εργασίας θα προσαρμόζονται μέσω του
ταχυσυνδέσμου  στους  βραχίονες  του  φορτωτή  στη  θέση  του
κάδου  φόρτωσης.  Η  σύνδεση  των  εξαρτημάτων  θα  γίνεται  με
ταχυσυνδέσμους χωρίς εργαλεία εύκολα γρήγορα 

ΝΑΙ.
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος έχει τοποθετηθεί
εξάρτηση φορτωτή, υδραυλικής λειτουργίας και υψηλών
απαιτήσεων. Η μπούμα του φορτωτή έχει δύο βραχίονες
(μπράτσα) ανύψωσης του κάδου. Επίσης η ανατροπή του
κάδου   γίνεται  με  δύο  υδραυλικούς  κυλίνδρους,  Ο
φορτωτής  διαθέτει  σύστημα  ταχείας  σύνδεσης  /
αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης (ταχυσύνδεσμο), με τα
εξαρτήματα εργασίας. Οι υδραυλικές σωληνώσεις είναι
πλήρως προστατευμένες. Ο κάδος φορτωτή είναι γενικής
χρήσης  χωρητικότητας  0,61  m3.  Η  μέγιστη  ονομαστική
ανυψωτική  ικανότητα  του  φορτωτή  χωρίς  την  χρήση
πρόσθετων αντίβαρων είναι 905 κιλά. Ύψος μέχρι τους
πείρους  ανατροπής  του  κάδου  3,124  μέτρα.  Δύναμη
εκσκαφής (Breakout Force) στους κυλίνδρους του κάδου
είναι πολύ ισχυρή 3,293 κιλά Φορτίο ανατροπής είναι
1,814 κιλά, χωρίς την χρήση πρόσθετων αντίβαρων. Το
σύστημα φόρτωσης φέρει οπωσδήποτε σύστημα ανάρτησης
του κάδου (Ride Control) όπως και σύστημα πλεύσης του
κάδου  (FLOAT  SYSTEM).  Επίσης  φέρει  και  αυτόματο
υδραυλικό σύστημα οριζοντίωσης του κάδου. Στο σύστημα
φόρτωσης υπάρχει εργοστασιακά τοποθετημένη υδραυλική
γραμμή  η  οποία  ενεργοποιείται  από  διακόπτες  στους
λεβιέδες χειρισμού με δυο προοδευτικές κινήσεις αλλά
και  μόνιμης  παροχής  για  την  λειτουργία  του
καταστροφέα ή άλλων εξαρτημάτων που απαιτούν αυτή την
λειτουργία  όπως  σάρωθρο,  κάδο  αρπάγη,  μίξερ  μπετού
κλπ. Όλα τα εξαρτήματα εργασίας προσαρμόζονται μέσω
του  ταχυσυνδέσμου  στους  βραχίονες  του  φορτωτή  στη
θέση του κάδου φόρτωσης. Η σύνδεση των εξαρτημάτων
γίνεται  με  ταχυσυνδέσμους  χωρίς  εργαλεία  εύκολα
γρήγορα.

13. Για μέγιστη άνεση και ακρίβεια στις κινήσεις του φορτωτή ο
έλεγχος  των  κινήσεων  του  φορτωτή  ,  αλλά  και  της  πορείας
(οδηγήσεως) του μηχανήματος θα γίνεται με ηλεκτροϋδραυλικά
χειριστήρια  τύπου  joystick  (δηλαδή  για  τη  μετάδοση  της
“εντολής”  κίνησης  από  τον  μοχλό  χειρισμού  προς  τις
υδροστατικές  αντλίες  δεν  θα  υπάρχουν  μηχανικά  μέρη  όπως
ντίζες κ.λπ.). Για τον ποιο άνετο χειρισμό του μηχανήματος από
διάφορους χειριστές τα Joystick χειριστήρια, θα πρέπει να έχουν
δυο χειρισμούς λειτουργίας (ISO ή H) με εύκολη εναλλαγή. Από
τα χειριστήρια Joystick θα γίνεται και η αλλαγή ταχυτήτων (αργό
–  γρήγορο).  Εκτός  από  το  χειρόγκαζο  για  σταθερό  αριθμό
στροφών  του  κινητήρα  που  απαιτεί  η  λειτουργία  εξαρτήσεων
όπως π.χ. η εξάρτηση εκσκαφής και διάφορα υδραυλικά εργαλεία,

ΝΑΙ.

Για μέγιστη άνεση και ακρίβεια στις κινήσεις του 
φορτωτή ο έλεγχος των κινήσεων  του φορτωτή, αλλά 
και της πορείας (οδηγήσεως) του μηχανήματος γίνεται 
με ηλεκτρουδραυλικά χειριστήρια τύπου joystick 
(δηλαδή για τη μετάδοση της εντολής κίνησης από τον 
μοχλό χειρισμού προς τις υδροστατικές αντλίες δεν 
υπάρχουν μηχανικά μέρη  όπως ντίζες κ.λπ. πλήρως 
ρυθμιζόμενα τόσο ως προς την θέση τους, για όλους 
του σωματότυπους αλλά και ως προς την ταχύτητα 
απόκρισης σε όλες τις κινήσεις.
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ο  φορτωτής θα πρέπει  να  έχει  απαραίτητα και  πεντάλ  γκαζιού
(ποδόγκαζο).  Ο  έλεγχος  των  κινήσεων  του  συστήματος
φόρτωσης, αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του μηχανήματος
θα  γίνεται  αποκλειστικά  μέσω  των  χειριστηρίων.  Δεν  θα
υπάρχουν ποδωστήρια. 

Το μηχάνημα έχει την ικανότητα να στρίβει επί τόπου 
360° γύρω από τον άξονα του (διάμετρος στροφής ίση 
με το μήκος του μηχανήματος).
Τα χειριστήρια τύπου Joystick είναι ηλεκτρουδραυλικά 
και λόγω του εργονομικού σχεδιασμού τους και της 
έλλειψης κραδασμών επιτρέπουν στο χειριστή να 
εργάζεται για πολλές ώρες χωρίς κόπωση, αλλά το 
σημαντικότερο με ακρίβεια και ασφάλεια. 
Με τα Joystick χειριστήρια η μετάδοση της εντολής 
κίνησης από τον μοχλό χειρισμού προς τις υδροστατικές
αντλίες γίνεται άμεσα ηλεκτρονικά χωρίς να 
παρεμβάλλονται 
μηχανικά μέρη μεταξύ μοχλών χειρισμού και των 
διαφόρων υποσυστημάτων όπως ντίζες κ.λπ..
Η CASE στα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με 
χειριστήρια τύπου Joystick δίνει την δυνατότητα 
εναλλαγής του τρόπου λειτουργίας του μηχανήματος 
όπως φαίνεται στις  εικόνες παρακάτω.
Για τον ποιο άνετο χειρισμό του μηχανήματος από 
διάφορους χειριστές τα Joystick χειριστήρια, διαθέτουν 
δυο χειρισμούς λειτουργίας (ISO ή H) με πολύ εύκολη 
την εναλλαγή από την μια λειτουργία στην άλλη με το 
πάτημα ενός κουμπιού (όπως απεικονίζετε στην 
φωτογραφία) ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τον τρόπο 
χειρισμού  από ISO σε H (σταυρωτό), εξυπηρετώντας 
έτσι τις συνήθειες και τις ανάγκες οποιουδήποτε
 χειριστή.
Από τα χειριστήρια Joystick, πραγματοποιείται και η 
εναλλαγή των δύο ταχυτήτων πορείας  αργό &#8211; 
γρήγορο και η ενεργοποίηση του συστήματος της 
ανάρτησης Ride Control.
Επίσης από τους διακόπτες των χειριστηρίων 
πραγματοποιούνται έως και 8 ξεχωριστές λειτουργίες 
των εξαρτημάτων αλλά και λοιπές δυνατότητες 
εξαρτημάτων για μελλοντική χρήση , που θα 
τοποθετηθούν στην θέση του κάδου.
Εκτός από το χειρόγκαζο για σταθερό αριθμό στροφών 
του κινητήρα που απαιτεί η λειτουργία εξαρτήσεων 
όπως π.χ. ο τροχός διάνοιξης αυλάκων, το σύστημα 
εκσκαφής κλπ, η CASE έχει εξοπλίσει την Compact 
σειρά ελαστικοφόρων και ερπυστριοφόρων φορτωτών 
και με πεντάλ γκαζιού (ποδόγκαζο).
Όλοι οι χειρισμοί του μηχανήματος του συστήματος 
φόρτωσης αλλά και των εξαρτημάτων γίνονται στα 
χέρια και δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ποδωστήρια, 
οπότε και  επιτυγχάνεται καλύτερος και ξεκούραστος 
χειρισμός του μηχανήματος.

14. Η καμπίνα του χειριστή, θα είναι ασφαλείας ROPS και FOPS
Level 1 , ανοικτού τύπου με μεγάλη είσοδο, με την μεγαλύτερη
ορατότητα,  εξοπλισμένη  με  πλευρικά  συρόμενα  παράθυρα.  Τα
πλευρικά παράθυρα θα προστατεύονται από μεταλλικά πλέγματα.
Ο πίνακας ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας  του μηχανήματος  θα
πρέπει να είναι σε σημείο το οποίο δεν θα περιορίζει το οπτικό
πεδίο του χειριστή, για εργασίες με τον κάδο στο έδαφος αλλά και
σε  εργασίες  με  την  μπούμα  ανυψωμένη.  Ο  πίνακας  ελέγχου
ασφαλούς  λειτουργίας  θα  περιλαμβάνει  συστήματα
προειδοποιήσεως  βλαβών  για  όλα  τα  βασικά  συγκροτήματα,
δηλαδή:  μετρητή  θερμοκρασίας,  μετρητή  στάθμης  καυσίμου,
μετρητή  ωρών  εργασίας,  προειδοποιητική  λυχνία  πτώσεως
πιέσεως,  λαδιού  κινητήρα,  αμπερόμετρο  κλπ.  Θα  υπάρχουν
επίσης βομβητές για χαμηλή πίεση λαδιού κινητήρα, μπούκωμα
του  φίλτρου  υδραυλικού  κλπ.  Ο  φορτωτής  θα  εργάζεται  σε
περιορισμένους  χώρους με χαμηλό φωτισμό και  ορατότητα για
τον  λόγο  αυτό  το  σύστημα  φωτισμού  θα  πρέπει  να  φέρει  6
προβολείς  εργασίας  εμπρός  και  στο  πλάι  ενώ  θα  φέρει  και  2
προβολείς  εργασίας  πίσω  καθώς  και  φώτα  Κ.Ο.Κ,  Όταν  το
μηχάνημα εκτελεί  οπισθοπορεία  θα πρέπει  απαραίτητα  να ηχεί

ΝΑΙ.
Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι εξαιρετικά στιβαρό,
τύπου "box" ,κλειστής διατομής, ανθεκτικό σε διάβρωση
(έχει  υποστεί  ειδική  επεξεργασία),  και  πολύ  καλά
μελετημένο,  ώστε  να  προστατεύει  τον  χειριστή,  να
επιτρέπει  τον  εύκολο  χειρισμό,  να  παρέχει  άνεση
κινήσεων  στον  χειριστή  και  τέλος  να  επιτρέπει  την
εύκολη  και  γρήγορη  συντήρηση.Η  καμπίνα  χειρισμού
διαθέτει προστασία από ανατροπή ROPS (SAE JI040, ISO
3741) και πτώση αντικειμένων FOPS Level 1 (SAE JI043,
ISO 3449). Είναι ανοικτού τύπου χωρίς εμπρόσθια πόρτα όπως
προδιαγραφεί και η διακήρυξη, με την μεγαλύτερη είσοδο στην
κατηγορία  του.Τα  πλευρικά  παράθυρα  είναι  συρόμενα  και
προστατεύονται  από  μεταλλικά  πλέγματα.Η  στάθμη  ισχύος
θορύβου είναι  LwA = 101 dB .Η νέα καμπίνα της CASE έχει
αυξημένο  μέγεθος  κατά  25%  σε  σχέση  με  το  προηγούμενο
μοντέλο  ενώ είναι  η  μεγαλύτερη και  ποιο  ευρύχωρη καμπίνα
στην  αγορά,  με  πλάτος  εισόδου  98  cm  και   ύψος  114cm.
Διαθέτει συρόμενα πλαϊνά παράθυρα με σχάρα προστασίας, τα
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διακοπτόμενο σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από
το  προσωπικό  που  βρίσκεται  γύρω από  το  μηχάνημα.  Για  την
ασφαλή οδήγηση του μηχανήματος κατά την πορεία θα πρέπει να
υπάρχει  επιλογή  μέσω  ηλεκτρικού  διακόπτη  να  διακόπτεται  η
υδραυλική λειτουργία του φορτωτή. 

οποία ανοίγουν με σύρτη σε  διαφορικές θέσεις.Η καμπίνα του
φορτωτή της CASE διακρίνεται για την ευρυχωρία δίνοντας στον
χειριστή  άνεση  κινήσεων,  μεγάλη  αίσθηση  ασφάλειας  και
ελέγχου.Επίσης  διαθέτει  μηχανική  συσκευή  ασφάλισης  της
μπούμας ανύψωσης, μόνιμα τοποθετημένη, για την εξασφάλιση
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τις εργασίες ελέγχου και
για  την  συντήρηση.Στο  επάνω  εμπρός  μέρος  της  καμπίνας
υπάρχει  μεγάλο  τζάμι  που  βελτιώνει  την  ορατότητα  προς  τα
πάνω  επιτρέποντας  στο  χειριστή  να  παρακολουθεί  τον  κάδο
μέχρι το ανώτατο σημείο και την ανατροπή του.Η νέα καμπίνα
της CASE έχει αυξημένη ορατότητα σε όλες τις πλευρές, τόσο
από άκρη σε άκρη του κάδου αλλά και ακόμα στο πλάι και τα
πίσω ελαστικά.   Επίσης πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του
χειριστή  το  πίσω  παράθυρο  είναι  από  τα  μεγαλύτερα  στην
κατηγορία  του  γιατί  έχει  προβλεφθεί  και  σχεδιαστεί  από  την
CASE, σε περίπτωση ανάγκης ως έξοδος διαφυγής του χειριστή.
Το κάθισμα του χειριστή μπορεί να ρυθμιστεί τόσο ως προς το
εμπρός-πίσω κατά 15 cm μαζί με τα ενσωματωμένα χειριστήρια
Joystick,  όσο  και  για  το  βάρος  του  χειριστή  από 45  kg  έως
125kg,  ενώ  φέρει  ζώνη  ασφαλείας,  μπάρα  συγκράτησης
χειριστή  με  μαλακά  υποβραχιόνια  παρέχοντας  στον  χειριστή
μεγάλη άνεση για πολύωρη εργασία και πολύ μεγάλη ορατότητα
σε  όλες  τις  πλευρές.Ο  φορτωτής  φέρει  χειρόγκαζο,  ώστε  οι
στροφές  του  κινητήρα  να  προσαρμόζονται  στην  εκάστοτε
εργασία.  Το  πάτωμα  της  καμπίνας  είναι  πολύ  ευρύχωρο  και
επίπεδο, χωρίς ποδοχειριστήρια παρά μόνο από το ποδόγκαζο.Το
μηχάνημα  είναι  εξοπλισμένο  με  ηλεκτρονικό  σύστημα
παρακολουθήσεως  των  λειτουργιών  του  μηχανήματος  και
αυτοδιαγνώσεως  (EIC)  επίσης  σύστημα  προειδοποιήσεως
βλαβών  για  όλα  τα  βασικά  συγκροτήματα  του  φορτωτή.Είναι
πολύ  σημαντικό  ότι  τα  όργανα  και  ο  πίνακας  ελέγχου  του
φορτωτή  CASE  SR210  είναι  εργονομικά  σχεδιασμένα  και
τοποθετημένα σε σημεία της καμπίνα τα οποία δεν δημιουργούν
τυφλά  σημεία,  σε  σχέση  με  πολλά  μηχανήματα  του
ανταγωνισμού. Τα όργανα και ο πίνακας ελέγχου του φορτωτή
CASE  SR210  είναι  τοποθετημένα  δεξιά  και  αριστερά  στις
κολόνες  της  καμπίνας  δίνοντας  μεγάλο  πεδίο  ορατότητας
χειρισμού  και  ελέγχου  για  εργασίες  με τον κάδο στο έδαφος
αλλά  και  σε  εργασίες  με  την  μπούμα  ανυψωμένη.Η  καμπίνα
ανασηκώνεται  εύκολα  προς  τα  εμπρός,  παρέχοντας  άνετη
πρόσβαση  μόλις  σε  μερικά  λεπτά  στα  μηχανικά  μέρη  του
φορτωτή  για  τυχόν  επισκευές.Η  νέα  καμπίνα  στους  μικρούς
φορτωτές  της  CASE  για  μέγιστη  ορατότητα  ακόμα  και  σε
περιορισμένους χώρους με χαμηλό φωτισμό είναι εφοδιασμένη
με 6 προβολείς εργασίας εμπρός και στο πλάι ενώ φέρει και 2
προβολείς εργασίας πίσω καθώς και  όλα τα προβλεπόμενα από
τον Κ.Ο.Κ φλας, βομβητή οπισθοπορείας, φώτα στοπ/πεδήσεως
και  περιστρεφόμενο  φάρο οροφής.Όταν  το  μηχάνημα  εκτελεί
οπισθοπορεία  ηχεί διακοπτόμενο σήμα ώστε η κίνηση αυτή να
γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται γύρω από το
μηχάνημα.Για την ασφαλή οδήγηση του μηχανήματος κατά την
πορεία  υπάρχει  επιλογή  μέσω  ηλεκτρικού  διακόπτη  να
διακόπτεται η υδραυλική λειτουργία του φορτωτή.

15.  Το  μηχάνημα  θα  συνοδεύεται  από:  -Τεχνικό  Εγχειρίδιο
Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική -Τεχνικό Εγχειρίδιο
Επισκευών  στην  Ελληνική  ή/και  την  Αγγλική  σε  CD  -
Εικονογραφημένο  Κατάλογο  Ανταλλακτικών  στην  Ελληνική
ή/και  την Αγγλική  σε  CD.  -Θα συμμορφώνεται  πλήρως με  τις
Ευρωπαϊκές  οδηγίες  ασφάλειας  και  προστασίας  και  θα  φέρει
σήμα και πιστοποιητικό CE.

ΝΑΙ.
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική 
Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην Αγγλική σε CD 
Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Αγγλική σε 
CD. 
Θα  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τις  Ευρωπαϊκές  οδηγίες
ασφάλειας και προστασίας και θα φέρει σήμα και πιστοποιητικό
CE.

16.  Το  μηχάνημα  κατά  την  παράδοση  θα  πρέπει  να  φέρει  τα
παρακάτω:  -Φαρμακείο.  -Τρίγωνο  βραδυπορείας.  -
Περιστρεφόμενο  φάρο.  -Πιστοποιητικό  Ευρωπαϊκών
προδιαγραφών  EC Declaration  of  Conformity.  -Έγκριση  τύπου
μηχανήματος  έργου  (στην  οποία  θα  περιγράφονται  και  τα
παρελκόμενα, μηχανισμός και τροχός διάνοιξης αυλάκων) 

ΝΑΙ.
Το μηχάνημα κατά την παράδοση θα φέρει τα παρακάτω: 

Φαρμακείο. 
Τρίγωνο βραδυπορείας. 
Περιστρεφόμενο φάρο. 
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Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EC Declaration of 
Conformity. 
Έγκριση τύπου μηχανήματος έργου

17.  Το  μηχάνημα  θα  καλύπτεται  από  12-μηνη  τουλάχιστον
εγγύηση καλής λειτουργίας. 

ΝΑΙ.
Το  μηχάνημα  θα  καλύπτεται  από  12-μηνη  τουλάχιστον
εγγύηση καλής λειτουργίας.

18. Ο προμηθευτής θα εγγυάται την υποστήριξη του μηχανήματος
σε ανταλλακτικά και service για μια δεκαπενταετία τουλάχιστον. 

ΝΑΙ.
Η  εταιρεία  μας  αναλαμβάνει  την  τεχνική  υποστήριξη  του
προσφερόμενου   μηχανήματος  τόσο  κατά  την  διάρκεια  της
Εγγυήσεως όσο και για τα επόμενα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
χρόνια.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει
μετά  την  πώληση  τεχνική  υποστήριξη  για  το  προσφερόμενο
μηχάνημα  κι  εξοπλισμό  μέσω του  δικτύου  εξουσιοδοτημένων
συνεργείων της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  ή ακόμα και
απευθείας  μέσω  κινητού  συνεργείου  σε  περίπτωση  που  αυτό
καταστεί αναγκαίο και απαιτηθεί από τον Δήμο, για τουλάχιστον
δεκαπέντε  (15)  χρόνια  από  την  παραλαβή  του.  Το  ανωτέρω
συνεργείο είναι κατάλληλα στελεχωμένο και άρτια εξοπλισμένο,
ώστε  να  παρέχει  ολοκληρωμένη  τεχνική  κάλυψη  και
ανταλλακτικά. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παρέχει ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δεκαπέντε (15) χρόνια
τουλάχιστον από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του
μηχανήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ζήτησή τους.
Θα  παρέχουμε  στο  Δήμο  έκπτωση  10%  επί  του  εκάστοτε
ισχύοντος  τιμοκαταλόγου  ανταλλακτικών  της  εταιρείας  μας.
(επισυνάπτεται δήλωση της εταιρείας μας).

19.  Ο  κατασκευαστής  του  πλαισίου  θα  εγγυηθεί  την  Τεχνική
Υποστήριξη του σε σέρβις και ανταλλακτικά για 15 τουλάχιστον
έτη.  Γίνονται  δεκτές  δηλώσεις  μόνον  των  κατασκευαστών  σε
πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο (όχι φαξ ή απλά
αντίγραφα). Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί
με  διαδικασίες  Πιστοποιημένες  κατά  ISO  9001:2015  ISO
14001:2015.  Το  σχετικό  πιστοποιητικό  θα  υποβάλλεται  με  την
προσφορά. 

ΝΑΙ.
Ο κατασκευαστής του πλαισίου CNH με δήλωση της (η οποία 
επισυνάπτεται) εγγυάται την Τεχνική Υποστήριξη του σε σέρβις 
και ανταλλακτικά για 15 τουλάχιστον έτη. Το προσφερόμενο 
μηχάνημα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο του 
οίκου CASE στη Wichita του Κάνσας στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής με διεύθυνση Οδός Χούβερ Γουίτσιτα, Κάνσας, 67215 
Ηνωμένες Πολιτείες.Επισυνάπτονται τα παρακάτω πιστοποιητικά 
ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου του φορτωτή CASE 
SR210 καθώς και της εταιρίας μας.

ISO 9001:2008 της CNH Industrial America, LLC
ISO 9001:2015 της εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ISO 14001:2015 της εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ISO 18001:2007 της εταιρίας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

20. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει
το προσωπικό της Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και
συντήρησης του μηχανήματος 

ΝΑΙ.
Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του 
Δήμου (χειριστές & τεχνικούς συνεργείου) στον χειρισμό-λειτουργία, 
συντήρηση, επισκευές  και περιοδική συντήρηση (service) του προσφερόμενου 
μηχανήματος.

Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας μίας εργάσιμης ημέρας
και  θα  γίνει  από  ειδικό  τεχνικό  της  εταιρείας  μας
στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κέας σε σημείο που θα
μας υποδειχθεί κατά την ημερομηνία της παραλαβής του
μηχανήματος.

21. Ο φορτωτής θα συνοδεύεται από το εξάρτημα του μηχανισμού
διάνοιξης  αυλάκων.  Το  προς  προμήθεια  εξάρτημα  θα  είναι
τελείως  καινούργιο  έτους  κατασκευής  2018  ή  μεταγενέστερο,
πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ
των  πλέον  εξελιγμένων  προσφάτως,  τεχνολογικά.Θα  πρέπει  να
είναι κατάλληλο για άμεση σύνδεση στην θέση του κάδου με τον
ελαστικοφόρο φορτωτή του Δήμου.Το προσφερόμενο εξάρτημα
προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και ιδιαίτερα για
την  εκτέλεση  διάνοιξη  αυλάκων  με  πλάτος  από  50mm  έως
160mm και βάθος κοπής από 200 mm έως 450 mm.Θα πρέπει να
σε  απόλυτη  συνεργασία  και  λειτουργία  με  τον  ελαστικοφόρο
φορτωτή  του  Δήμου  βάρους  λειτουργίας  3  τόνων  χωρίς

ΝΑΙ.
Ο προσφερόμενος μηχανισμός διάνοιξης αυλάκων θα είναι 
τελείως καινούριος πρώτης χρήσης και έτους κατασκευής 2018 
ή μεταγενέστερο. Είναι ενισχυμένος και κατασκευασμένος από 
επίσημο κατασκευαστή εξαρτημάτων της CASE, μοντέλου Τ450, 
εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
Είναι κατάλληλος και απόλυτα συμβατός για άμεση σύνδεση 
στην θέση του κάδου του προσφερόμενου ελαστικοφόρου 
φορτωτή CASE SR210 βάρους λειτουργίας 3.160 kg εννοείται 
χωρίς επεμβάσεις και τροποποιήσεις εκτός των προδιαγραφών 
της CASE.
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επεμβάσεις  και  τροποποιήσεις  εκτός  των  προδιαγραφών  του
κατασκευαστή.Το  βάρος  λειτουργίας  πλήρες  με  τον  τροχό  θα
είναι περίπου 1.100 κιλά.Θα πρέπει να διαθέτει υδραυλική κίνηση
πλάγιας μετατόπισης.Να μπορεί να εργάζεται με ελάχιστη παροχή
120 λίτρα/λεπτό.Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι  από 55 έως
110 στροφές το λεπτό.Η υδραυλική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 60
Hp.Θα πρέπει να μπορεί να φέρει τροχούς με πλάτος από 50 mm
έως  160  mm  τουλάχιστον.Θα  πρέπει  να  έχει  απαραίτητα
υδραυλικά  ρυθμιζόμενη  διάταξη  καθαρισμού  του  αυλακιού
(γλώσσα καθαρισμού).Το σύστημα ελέγχου πλάγιας μετατόπισης,
τα  βάθος  εκσκαφής  καθώς  και  ο  μηχανισμός  διάνοιξης  και
καθαρισμού  χαντακιών  να  λειτουργούν  υδραυλικά  και  να
ελέγχονται από την θέση του χειριστή.Η υδραυλική σύνδεση με
τον  φορτωτή  θα  γίνεται  γρήγορα  μέσω  ταχυσυνδέσμων  με  3
υδραυλικούς  σωλήνες.  Θα  συνοδευέται  από  εγγύηση  καλής
λειτουργίας  για  τουλάχιστον  12  μήνες.  Ο  προμηθευτής  θα
αναλάβει  την  υποχρέωση  να  εκπαιδεύσει  το  προσωπικό  του
Δήμου στον χειρισμό του μηχανισμού αλλά και σε σχέση με τις
λειτουργίες  του  ελαστικοφόρου  φορτωτή  όπως  και  για  την
συντήρηση του. 

Το προσφερόμενο εξάρτημα είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για τις 
εργασίες και για το σκοπό που αναφέρονται στη διακήρυξη 
δηλαδή για την εκτέλεση διάνοιξης αυλάκων με πλάτος από 
50mm έως 200 mm και με βάθος κοπής από 150 mm έως 450 
mm.
Το βάρος λειτουργίας πλήρες με τον τροχό είναι 1.155 kg.
Διαθέτει υδραυλική κίνηση πλάγιας μετατόπισης.
Η παροχή High Flow του φορτωτή CASE SR210 είναι 126lit/min 
συνεπώς μπορεί να εργάζεται με ελάχιστη παροχή 120 
λίτρα/λεπτό.
Η πίεση λειτουργίας είναι 300 με 160 bar. 
Η ταχύτητα περιστροφής είναι από 55 έως 110 στροφές το 
λεπτό.
Ο υδραυλικό κινητήρας είναι Η μέγιστη υδραυλική ισχύς του 
κινητήρα είναι πολύ ισχυρή με 48 kW / 65 Hp.
Μπορεί να φέρει τροχούς με πλάτος από 50 mm έως και 200 
mm.
Φέρει την απαραίτητη διάταξη για τον καθαρισμό του αυλακιού 
(γλώσσα   καθαρισμού) υδραυλικά ρυθμιζόμενη.
Το σύστημα ελέγχου πλάγιας μετατόπισης, τα βάθος εκσκαφής 
καθώς και ο μηχανισμός διάνοιξης και καθαρισμού χαντακιών 
λειτουργούν υδραυλικά και ελέγχονται από την θέση του 
χειριστή μέσω των χειριστηρίων και μόνο (όπως έχει αναφερθεί 
και πιο πάνω στα χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας).
Η υδραυλική σύνδεση με τον φορτωτή θα γίνεται γρήγορα μέσω
ταχυσυνδέσμων με 3 υδραυλικούς σωλήνες.

Ο προσφερόμενος μηχανισμός διάνοιξης αυλάκων καλύπτεται 
από εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία παράδοσης του.
Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη και υλικά.
Εννοείται βέβαια ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν καλύπτει
βλάβες οι οποίες οφείλονται σε ατύχημα, κακό χειρισμό, 
πλημμελή συντήρηση ή χρήση κακής ποιότητας λιπαντικών.
Η παροχή της εγγύησης προϋποθέτει την ορθή χρήση και 
συντήρηση του μηχανισμού σύμφωνα με το Βιβλίο Λειτουργίας 
και Συντήρησης του προσφερόμενου μηχανισμού.
Ο προσφερόμενος μηχανισμός διάνοιξης αυλάκων θα παραδοθεί 
εντός έξι (6) μηνών από την επομένη της υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης. Η παράδοση του θα γίνει στο Δήμο Κέας με 
έξοδα της εταιρείας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης.
Η  Εταιρία  μας  αναλαμβάνει  την  εκπαίδευση  του  τεχνικού
προσωπικού του Δήμου (χειριστές & τεχνικούς συνεργείου) και
σε σχέση με τις λειτουργίες του ελαστικοφόρου φορτωτή στον
χειρισμό-λειτουργία,  συντήρηση,  του  προσφερόμενου
μηχανισμού.

22. Ο φορτωτής θα συνοδεύεται από το εξάρτημα του τροχού για
μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων. Το προς προμήθεια εξάρτημα θα
είναι  τελείως  καινούργια  έτους  κατασκευής  2018  ή
μεταγενέστερο,  πρώτης  χρήσης,  γνωστού  και  εύφημου
εργοστασίου,  μοντέλου,  εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως,
τεχνολογικά.Θα  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  συμβατός  και
κατάλληλος  για  άμεση  σύνδεση  στον  μηχανισμό  διάνοιξης
αυλάκων που διαθέτει ο Δήμος και σε απόλυτη συνεργασία και
λειτουργία με τον ελαστικοφόρο φορτωτή με βάρος λειτουργίας 3
τόνων  χωρίς  επεμβάσεις  και  τροποποιήσεις  εκτός  των
προδιαγραφών  του  κατασκευαστή,  για  την  εκτέλεση  διάνοιξη
αυλάκων  με  πλάτος  από  130  mm και  βάθος  τουλάχιστον  των
450mm.Τα κοπτικά άκρα τροχού θα πρέπει να είναι εναλλάξιμα
για εύκολη αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων με
καινούρια άκρα.Θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας
για  τουλάχιστον  12  μήνες.Ο  προμηθευτής  θα  αναλάβει  την
υποχρέωση  να  εκπαιδεύσει  το  προσωπικό  του  Δήμου  στην
τοποθέτηση  του  αλλά  και  σε  σχέση  με  τις  λειτουργίες  του
ελαστικοφόρου φορτωτή όπως και για την συντήρηση του. 

ΝΑΙ.
Ο προσφερόμενος τροχός θα είναι τελείως καινούριος πρώτης 
χρήσης και έτους κατασκευής  2018 ή μεταγενέστερος, εκ των 
πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
Είναι απόλυτα συμβατός και κατάλληλος για άμεση σύνδεση 
στον μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων από επίσημο κατασκευαστή 
της CASE, μοντέλου Τ450 και σε απόλυτη συνεργασία και 
λειτουργία με τον προσφερόμενο ελαστικοφόρο φορτωτή CASE 
SR210 με βάρος λειτουργίας 3.160 kg, εργοστασιακών 
προδιαγραφών της CASE, για την διάνοιξη αυλάκων με πλάτος 
130 mm και βάθος κοπής από 150 έως 450mm με αποσπώμενα
τμήματα όπως απαιτεί η διακήρυξη.
Με την διάταξη αυτή του τροχού είναι δυνατόν στο μέλλον με 
τον ίδιο δίσκο να  τοποθετηθούν διαφορετικού πλάτους 
αποσπώμενα τμήματα έτσι ώστε να διανοιχτεί αυλάκι με 
διαφορετικό πλάτος όπως 80 mm, 160mm ή και 200mm.
Τα κοπτικά άκρα τροχού είναι εύκολα εναλλάξιμα για την 
εύκολη αντικατάσταση των  φθαρμένων ή κατεστραμμένων με 
καινούρια άκρα.

Ο προσφερόμενος τροχός διάνοιξης αυλάκων καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας
 δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του.
Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη και υλικά.
Εννοείται βέβαια ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν καλύπτει 
βλάβες οι οποίες 
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οφείλονται σε ατύχημα, κακό χειρισμό, πλημμελή συντήρηση.
Η παροχή της εγγύησης προϋποθέτει την ορθή χρήση και 
συντήρηση του τροχού 
σύμφωνα με το Βιβλίο Λειτουργίας και Συντήρησης του 
προσφερόμενου τροχού.
Ο προσφερόμενος τροχός διάνοιξης αυλάκων θα παραδοθεί 
εντός έξι (6) μηνών 
από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η 
παράδοση του θα γίνει στο 
Δήμο Κέας με έξοδα της εταιρείας και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού του Δήμου 
(χειριστές & τεχνικούς συνεργείου) και σε σχέση με τις 
λειτουργίες του
 ελαστικοφόρου φορτωτή στον χειρισμό-λειτουργία, συντήρηση,
του προσφερόμενου τροχού.

Β)

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 115393 που αφορά την προμήθεια του
μεταχειρισμένου ημιφορτηγού, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και

γίνεται αποδεκτή.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.Με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών
αντικειμένων & υλικών καθαριότητας κ.λ.π.

ΝΑΙ

2.Το μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι 3tn και το ωφέλιμο
φορτίο θα είναι 1.860kgr. 

ΝΑΙ

3.Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές
και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο ∆ήμος.

ΝΑΙ

4.Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με
τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά συστήματα.

ΝΑΙ

5. Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο (ντουλάπι) εργαλείων και
εξοπλισμού μεταξύ κουβουκλίου και καρότσας, ώστε

μελλοντικά, αν αυτό απαιτηθεί, να υπάρχει η δυνατότητα
αφαίρεσης του αποθηκευτικού χώρου (ντουλαπιού) και

τοποθέτηση-αντικατάστασή του από γερανό, χωρίς
παρεμβάσεις ή μετακινήσεις στην ανατρεπόμενη καρότσα. 

ΝΑΙ

6. Το πλαίσιο θα είναι τύπου σκάλας, μεταχειρισμένο, με
πρώτη κυκλοφορία τον 4ο/2014 και μετά, προωθημένης

οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον
εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη
φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα είναι βαριάς και

ενισχυμένης κατασκευής και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Το
ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμηκών δοκών) πρέπει
να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν

σταθερό κατά τη φόρτωση του οχήματος. Το μεταξόνιο
επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή

ευελιξία του οχήματος. 

ΝΑΙ

7.Ο κινητήρας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro5 ή
νεώτερης, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος,

υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης
φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN
θα είναι τουλάχιστον 130Hp.Η εξαγωγή των καυσαερίων θα

γίνεται πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης
και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής

ΝΑΙ

8.Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 5
ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μίας (1) οπισθοπορείας,

συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο συμπλέκτης θα
είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα

περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το

ΝΑΙ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
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περιβάλλον.Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους
οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του
κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού και των ημιαξόνιων. 

9.Θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (A.B.S.),
σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο,

στον πίσω άξονα. Το φορτηγό θα διαθέτει στους εμπρόσθιους
και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμό

αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη

τροποποίηση αυτής.)Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με
ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω
τροχούς του οχήματος. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα

περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον. 

ΝΑΙ

10.Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι
απαραίτητα υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής
υποβοήθησης (οδηγία 92/62 EC).Το τιμόνι θα είναι

ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυμητό να είναι η
ελάχιστη δυνατή.

ΝΑΙ

11.Το πλαίσιο θα φέρει 2 άξονες με κίνηση στον πίσω άξονα.Η
μπροστινή ανάρτηση θα αποτελείται από ψαλίδι και
αμορτισέρ ενώ η πίσω ανάρτηση θα αποτελείται από

ημιελλειπτικά φύλλα.Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα,
χωρίς αεροθάλαμο, πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό. Ο
προμηθευτής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα ελαστικά να
μην είναι κατασκευασμένα πέραν των 30 μηνών.Πρέπει να
υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, σε κατάλληλη

βάση στήριξης πάνω στο όχημα και κατάλληλος μηχανισμός
που θα καθιστά δυνατή την αφαίρεση του ή την

επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. 

ΝΑΙ

12.Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου και να εδράζεται
επί του πλαισίου. Θα φέρει κάθισμα οδηγού και δύο (2) ακόμα

καθίσματα για δύο καθήμενα άτομα, τα συνήθη όργανα
ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από
γυαλί SECURIT κλπ ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική
μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια

ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα,
σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο

θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφωνιέρα
φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση ρεμούλκας και

γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου
αυτοκινήτου. 

ΝΑΙ

13.Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα
μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από
σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των
επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής

και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα
οχήματα. Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός
από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή
άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες

επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής
σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο

Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί, σε αντίθετη
περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 

ΝΑΙ

14.Ο θάλαμος φόρτωσης θα βρίσκεται στο πίσω μέρος και θα
αποτελείται από καρότσα ισχυρής μεταλλικής ή αλουμινίου

κατασκευής ανατρεπόμενη με μια ή δυο πλευρικές
αναδιπλούμενες πόρτες καθώς και οπίσθια θύρα

ΝΑΙ

15.Το μηχάνημα κατά την παράδοση θα πρέπει να φέρει τα
παρακάτω:-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές

μέρος του αυτοκινήτου. -Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κ.Ο.Κ -Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με

τον Κ.Ο.Κ. -Τρίγωνο βλαβών -Βιβλία συντήρησης και
επισκευής 

ΝΑΙ

9.Αφού  η  Επιτροπή  αξιολόγησε  και  τις  τεχνικές  προσφορές  θα  προχωρήσει  στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
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    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σωτηρία Μυκωνιάτη,                           Ιωάννης Πορίχης,          Αθηνά Μορφωνιού, 

ΔΕ1 Διοικητικός                                 ΔΕ 28 Χειριστής            ΤΕ εφοριακών
(ως αναπληρωματικό 
μέλος)                             Μηχανημάτων  Εργου       

Αφού  η  Επιτροπή  αξιολόγησε  και  τις  τεχνικές  προσφορές  προχώρησε  στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η ως άνω Επιτροπή συνέταξε το με αριθ. 4060/05.11.2018 πρακτικό

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ως κατωτέρω:

Αρ.πρωτ.:4060/05.11.2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ-
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε
σε  τακτική  συνεδρίαση  στον  Δήμο  Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ” (Αριθμ.
Διακήρυξης  3593/2018),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  64790  αριθμό  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003781233.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός (ως αναπληρωματικό μέλος)
2) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Εργου
3) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ εφοριακών,
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Μετά αφού η Επιτροπή αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία και έκανε
δεκτά , προχώρησε σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την οποία :

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 114830 αφορά 
την προμήθεια του καινούριου ελαστιχοφόρου φορτωτή, είναι σύμφωνη με τους

όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 115393 που αφορά την προμήθεια του

μεταχειρισμένου ημιφορτηγού, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
γίνεται αποδεκτή.

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές έμελε να προχωρήσει στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.:

Βάσει  των  όρων  της  διακήρυξης,  κριτήριο ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  όπως ορίζεται κατωτέρω: 

-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ
- Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. -

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 %
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.

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  στο  μέρος  Β   του  Παραρτήματος  Ι  της
παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφερθείσες τιμές έχουν ως εξής:

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Mεταχειρισμένο ημιφορτηγό
ανατρεπόμενο

21.000,00
0

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
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2 Καινούριος ελαστιχοφόρος φορτωτής
(μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης

αυλάκων)

67.741,93 67.700,00

3 Μεταχειρισμένο φορτηγό ανατρεπόμενο 38.709,68
0

ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Mεταχειρισμένο ημιφορτηγό
ανατρεπόμενο

21.000,00 20.990,00

2 Καινούριος ελαστιχοφόρος φορτωτής
(μετά μηχανισμού και τροχού διάνοιξης

αυλάκων)

67.741,93 0

3 Μεταχειρισμένο φορτηγό ανατρεπόμενο 38.709,68 0

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς:

 η  μοναδική οικονομική  προσφορά  για  το  ΤΜΗΜΑ  1  “Mεταχειρισμένο
ημιφορτηγό  ανατρεπόμενο” προέρχεται  από  την  εταιρεία
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ και ανέρχεται στο ποσό 26.027,60 (με ΦΠΑ),

 η  μοναδική οικονομική  προσφορά  για  το  ΤΜΗΜΑ  2  “Καινούριος
ελαστιχοφόρος  φορτωτής”,  προέρχεται  από  την  εταιρεία  ΠΑΥΛΟΣ  Ι
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και
ανέρχεται στο ποσό 83.948,00 (με ΦΠΑ),

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 2188/2017 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4.  το  υπ΄αριθ.  4053/05.11.2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, 
5. τις υπ'αριθμ. 551,552,553/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
6.  τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση
στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2018

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
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7. ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο  βάσει
τιμής, εκδίδεται μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων
των σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

 Την ανάδειξη της εταιρείας  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ  ως προσωρινού
αναδόχου, γιατί  η  προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η μοναδική (για ποσό 26.027,60
(με ΦΠΑ)).

 Την  ανάδειξη  της  εταιρείας  ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   ως προσωρινού  αναδόχου,   γιατί
η  προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις
τεχνικές προδιαγραφές και είναι η μοναδική (για ποσό 83.948,00 (με ΦΠΑ)).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σωτηρία Μυκωνιάτη,                     Ιωάννης Πορίχης,                          Αθηνά Μορφωνιού, 
ΔΕ1 Διοικητικός                  ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Εργου        ΤΕ εφοριακών
(ως αναπληρωματικό 
μέλος)

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να

αναδείξει τους προσωρινούς μειοδότες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2.  τους όρους της υπ΄αριθ. 3593/2018 Διακήρυξης
3.  τις υπ'αριθμ. 551,552,553/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
4. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω

απόφασης  (ή  πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου
ποσού,  τη  συνδρομή  των  προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ
80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 1/2018

5. το  υπ’  αριθ.  4053 πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού

6. το  υπ’  αριθ.  4060 πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  οικονομικών
προσφορών  και  ανάδειξης  των  προσωρινών  μειοδοτών  της  επιτροπής
διαγωνισμού

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..


19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2018

7. τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
8. ότι  για  το  ΤΜΗΜΑ 3  της  υπ’ αριθ.3593/2018  Διακήρυξης,  δηλ.  για  το  

μεταχειρισμένο  τριαξονικό  ανατρεπόμενο  φορτηγό,  ΔΕΝ  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

9. ότι  για  τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  και  για  σύμβαση  με
κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία  απόφαση  με  την  οποία
επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων  στην  περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ. 4053 πρακτικού  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 4060 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών της επιτροπής διαγωνισμού.

3.  Την  ανάδειξη  της  εταιρείας  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ  ως  προσωρινού
αναδόχου, για την προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού, γιατί η προσφορά του
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και
είναι η μοναδική (για ποσό 26.027,60 (με ΦΠΑ)).

4.  Την ανάδειξη της εταιρείας  ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ   ως  προσωρινού   αναδόχου,  για  την  προμήθεια  
καινούριου  ελαστιχοφόρου  φορτωτή  (μετά  συνοδευτικού  εξοπλισμού) γιατί  η
προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και είναι η μοναδική (για ποσό 83.948,00 (με ΦΠΑ)).

5. Για το ΤΜΗΜΑ 3 της υπ’ αριθ.3593/2018 Διακήρυξης, δηλ. για το   μεταχειρισμένο  
τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό  ,  (με επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 26 τόνων,  με  
κινητήρα πετρελαίου, διαστάσεων οχήματος τουλάχιστον: πλάτος 2550  mm  , ύψος: 3300  
mm   και διαστάσεων χώρου φόρτωσης τουλάχιστον: μήκος 4500  mm  , πλάτος 2330  mm  ,  
ύψος:  1500  mm  ,  με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,  με σύστημα πέδησης:  φρένα με  
τύμπανο,  έτους  κατασκευής  2012  ή  μεταγενέστερο  και  ανώτατο αριθμό  χιλιομέτρων
350.000χλμ.),    δεν  κατατέθηκε  προσφορά  οπότε  για  το  εν  λόγω  τμήμα  
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα   με  την  παράγραφο 3.4. της
διακήρυξης.
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vii

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως 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).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν 

λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής 

της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 



αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο 

άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 
αυτό.

xxxiii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

06/11/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 276/2018



Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                 Ιωάννης Ευαγγέλου               Δημήτριος Καβαλιέρος 
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