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                                      Α∆ΑΜ: 19PROC004744646 

                           

                                                                            

Α∆Α: ΨΓ0Π465ΧΘΞ-Θ5Κ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 05-04-2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & & & & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ      

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣΕΡΟΠΟΡΙΑΣ     

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ∆11/Ε/ 9826/3609 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ.70360    ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ :  Π. ∆.                                                                                                                                                                            

 166 10 Γλυφάδα   

Πληροφορίες: Κ.Ανέστου   

Τηλέφωνο: 210 8916264   

FAX 210 8916384   

E-mail d11e@hcaa.gr   

    

                                                                                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                  3/2019    

 

                                                                    ΗΗΗΗλεκτρονικός ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σε ευρώλεκτρονικός ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σε ευρώλεκτρονικός ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σε ευρώλεκτρονικός ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σε ευρώ    προµήθειας καυσίµων κίνησης, προµήθειας καυσίµων κίνησης, προµήθειας καυσίµων κίνησης, προµήθειας καυσίµων κίνησης, 

θέρµανσης και λιπαντικών  θέρµανσης και λιπαντικών  θέρµανσης και λιπαντικών  θέρµανσης και λιπαντικών  οργανικών µονάδωνοργανικών µονάδωνοργανικών µονάδωνοργανικών µονάδων    της ΥΠΑ της ΥΠΑ της ΥΠΑ της ΥΠΑ για το έτος για το έτος για το έτος για το έτος         2012012012019999    

(CPV 09135100-5555, CPV 09134200-9999, CPV 09135100-4,4,4,4, CPV 09134100-8888,,,,               

CPV 09211000-1,1,1,1, CPV 09211600-7777)))) 

    

    

    

ΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗ    

ΟΟΟΟ    ΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣΥΠΟΥΡΓΟΣ    ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝ    &&&&    ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα.  

3. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 

αποστολής 

στην επίση-

µη εφηµερί-

δα της Ε.Ε 

Ηµεροµη-

νία δηµο-

σίευσης 

στον ηµε-

ρήσιο τύπο        

 

     ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ∆Ι-

ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ  

03-04-2019 
06-04-

2019 
ΟΧΙ 
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4. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατά-

ξεις». 

5. Το Π.∆. 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-8-2018) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-

ας» και το Π.∆. 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/27-8-2018) «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπο-

ρίας» και ειδικότερα την παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού. 

6. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

7. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση 

της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.    

8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δι-

αδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-

σεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

10. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/12, 

4093/12 και 4127/13»  

11.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας  στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

12. Το άρθρο 24 του  Ν. 2198/1994   (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  «Αύξηση  αποδοχών  ∆ηµοσίων   

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

13. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 

3801/09 (ΦΕΚ 163/ Α).  

14. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις 

Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του 

Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθµίσεις». 

15. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκ-

τες.  

16. Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτη-

της  Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

17. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

18. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

20. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδρι-

ο»,όπως τροποποιήθηκε µε την το άρθρο 6 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας  στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 

4046/2012 και άλλες διατάξεις»  
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21. Την υπ’ αριθµ ∆11/Ε/16341/8265/24-07-2018 απόφαση συγκρότησης επιτροπής αναφο-

ρικά µε την παραλαβή αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισµών 

και διαπραγµατεύσεων της ΥΠΑ. 

22. Τις υπ’αριθµ.: 

            α)α)α)α)∆ΤΥ/∆8/∆/25324/4586/15-10-2018(Α∆ΑΨ8ΧΣ465ΧΘΞ-ΘΣΡ) απόφαση  

    έγκρισης τεχνικών προδιαγραφώντεχνικών προδιαγραφώντεχνικών προδιαγραφώντεχνικών προδιαγραφών για Καύσιµα Θέρµανσης    

   β)∆ΤΣ/∆/25950/3334/19-10-2018(Α∆ΑΩΥ3Κ465ΧΘΞ-6ΕΝ) απόφαση  

      έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για Καύσιµα Κίνησης 

   γ)∆ΤΣ/Ε-∆/27155/3435/29-10-2018(Α∆ΑΩ2ΒΧ465ΧΘΞ-∆Ν3)απόφαση 

     έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για Λιπαντικά 

23. Τα πρωτογενή αιτήµαταπρωτογενή αιτήµαταπρωτογενή αιτήµαταπρωτογενή αιτήµατα για τη ∆ιαδικασία σύναψης ∆ηµόσιας Σύµβασης για την 

προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών  της ΥΠΑ   

        ως εξής:ως εξής:ως εξής:ως εξής:    

αααα)))) ∆ΤΥ/∆8/∆/12904/2959/18-06-2018 (Α∆ΑΜ 18REQ003273646) Πρωτογενές Αίτη-

µα για Καύσιµα Θέρµανσης. 

ββββ))))  ∆ΤΣ/∆/17558/2514/03-08-2018 (Α∆ΑΜ 18REQ003545046) Πρωτογενές Αίτηµα 

για Καύσιµα Κίνησης. 

γγγγ)))) ∆ΤΣ/Ε/21229/2907/13-09-2018 (Α∆ΑΜ 18REQ003719148) Πρωτογενές Αίτηµα 

για Λιπαντικά. 

24. Τις  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσηςανάληψης υποχρέωσηςανάληψης υποχρέωσηςανάληψης υποχρέωσης, µε  αριθ. πρωτ.: 

                        α)α)α)α) ∆Ο∆/67342/17156/14-01-2019  µε α/α 5643 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής για τον ΑΛΕ 2410301001  ποσού 517.800,00517.800,00517.800,00517.800,00€ € € € καύσιµα κίνησηςκαύσιµα κίνησηςκαύσιµα κίνησηςκαύσιµα κίνησης        

       ββββ)∆Ο∆/59394/15619/14-01-2019 µε α/α 5650  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής για τον ΑΛΕ 2410302001  2410302001  2410302001  2410302001  ποσού 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00    καύσιµα θέρµανσης καύσιµα θέρµανσης καύσιµα θέρµανσης καύσιµα θέρµανσης     

       γ)γ)γ)γ)∆Ο∆/82749/20473/14-01-2019 µε α/α 5634  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής για τον ΑΛΕ 2410204001  2410204001  2410204001  2410204001  ποσού 77.339,0077.339,0077.339,0077.339,00 Λιπαντικά έλαια και λιπαΛιπαντικά έλαια και λιπαΛιπαντικά έλαια και λιπαΛιπαντικά έλαια και λιπαν-ν-ν-ν-

ττττιιιικά µέσακά µέσακά µέσακά µέσα    

      δ)δ)δ)δ) ∆Ο∆/82747/20475/11-01-2019 µε α/α 4425  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής για τον ΑΛΕ 2410202410202410202410207777001001001001  ποσού 4.179,004.179,004.179,004.179,00 Λιπαντικά υδραυλικών συστΛιπαντικά υδραυλικών συστΛιπαντικά υδραυλικών συστΛιπαντικά υδραυλικών συστη-η-η-η-

µάτων και άλλων χρήσεωνµάτων και άλλων χρήσεωνµάτων και άλλων χρήσεωνµάτων και άλλων χρήσεων    

25. Το Π.∆ 38/2017(ΦΕΚ 63/Α/04-05-2017)Κανονισµός λειτουργίας της Αρχής Προδικασ-

τικών Προσφυγών και το Π.∆ 39/2017(ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017)Κανονισµός εξέτασης  

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών. 

26. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπο-

υργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης …… και Υπο-

δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

27. Το Π∆ 123/2017(Α’151)’’Οργανισµός Υπουργείου  Υποδοµών και Μεταφορών’’  

28.  Το Π.∆. 125/2016 (Α’210) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-

πουργών».    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ    

    

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων kε σφραγισkένες προσφορές, για 

την προµήθεια «καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών  για τις Οργανικές µο-
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νάδες ΥΠΑ για», (όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας δια-

κήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής)  

2. Η συνολική προlπολογισθείσα  δαπάνη είναι: 

949.317,949.317,949.317,949.317,60606060€  εννιακόσια σαράντα εννέα τριακόσια δέκα επτά Ευρώ και εξήντα λεπ-

τών συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νοµίµων κρατήσεων (765.578,71 € άνευ ΦΠΑ) µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής.  

3. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει τιµής ήτοι:: 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:: Με ποσοστό έκπτωσης έκπτωσης έκπτωσης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορ-

φούµενης, µέσης λιανικής  τιµής πώλησης έκαστου είδους, όπως καταγράφεται στα 

Εβδοkαδιαία ∆ελτία Επισκόπησης Τιkών Καυσίkων του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριµένη 

περιφερειακή ενότητα του νοµού- όπου θα βρίσκεται η έδρα του προµηθευτή,κατά την 

ηµέρα παράδοσης αυτού(ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.fuelprices.gr)  

 ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:: κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα συµφέρουσα συµφέρουσα συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάση τιµής. 

4. Οι συνολικές ποσότητες είναι σε λίτραείναι σε λίτραείναι σε λίτραείναι σε λίτρα  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α’ της  παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

αυτής.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε  την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 µε του ν. 4412/2016 µε του ν. 4412/2016 µε του ν. 4412/2016 µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδό-

σεων των Ευρωπαwκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016). 

5.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόkενους ηλεκτρονικά, kέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, kέχρι την καταληκτική 

ηkεροkηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε η-

λεκτρονικό φάκελο, σύkφωνα kε τα αναφερόkενα στο ν.4412/2016, ( άρθρα 36 και 37) 

6. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά τους συστηµικούς διαγωνισµούς µε          

α/αα/αα/αα/α    70776707767077670776 για τα καύσιµα θέρµανσης και κίνησης και α/α/α/α/α/α/α/α/70769707697076970769 για τα λιπαντικά. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στους  αν-

τίστοιχους  συστηµικούς διαγωνισµούς. 

                                                                                                                                                

                                        ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

� ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ : Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  στο  σύ-

νολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και  τόπο παράδοσης µε τη 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα.ένα ή περισσότερα τµήµατα.ένα ή περισσότερα τµήµατα.ένα ή περισσότερα τµήµατα.    

� ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ : Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των για το σύνολο των για το σύνολο των για το σύνολο των     

ειδώνειδώνειδώνειδών....     
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                                                                                                    ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ----    ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

    

    

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥ-

ΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ-

∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥ-

ΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ-

∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

                        ∆ιαδικτυακή πύλη∆ιαδικτυακή πύλη∆ιαδικτυακή πύλη∆ιαδικτυακή πύλη                                        

www.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.grwww.promitheus.gov.gr    

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.    

    

08080808----04040404----2019201920192019    

08080808----04040404----2019 2019 2019 2019                                                                                                                                                 

και ώρακαι ώρακαι ώρακαι ώρα                                                                                                                                    

18:0018:0018:0018:00    

06060606----05050505----2019201920192019    

και ώρα και ώρα και ώρα και ώρα 17:0017:0017:0017:00    

7. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατό-

τητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 

του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθk. 

56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοkίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτοkέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήkατος Ηλεκτρο-

νικών ∆ηkοσίων Συkβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, 

όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

9.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµ-
βάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νό-
µου.  

10. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγ-

γραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους 

σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 

χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

Α)Α)Α)Α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβα-

σης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

Β)Β)Β)Β) Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαwκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

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

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

από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθε-

ιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  
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Γ)Γ)Γ)Γ) Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας :  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση   στην  

ελληνική.  

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

τάφραση στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 

µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύ-

εται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγρα-

φο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

11. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήµατος. 

12.  Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

µείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγρα-

φής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού 

ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

13. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β                                                                                                        

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                                           

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’ 

Ε.Ε.Ε.Σ                                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’    

                                                        

14. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

15 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

15. 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 κωδι-

κό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων  

ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

16.  Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετά-

ζονται. 

17. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφο-

ρών, 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)α)α)α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 

τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες 

πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  
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β)β)β)β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

18. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 

19. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για 

την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσ-

µιών. 

20.  Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια, καθώς και στον τοπικό τύπο 

(σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ) µε µέριµνα των Αερολιµένων όπως ο 

κάτωθι πίνακας: 

 

 

 

                                                                                                                                            ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ::::    

• Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΓΙΑ   ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ): ………………………………………………………Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΓΙΑ   ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ): ………………………………………………………Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΓΙΑ   ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ): ………………………………………………………Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΓΙΑ   ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ): ………………………………………………………    

• Ν.ΛΕΣΒΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΝ.ΛΕΣΒΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΝ.ΛΕΣΒΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΝ.ΛΕΣΒΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ): …………………………………………………ΙΛΗΝΗΣ): …………………………………………………ΙΛΗΝΗΣ): …………………………………………………ΙΛΗΝΗΣ): …………………………………………………    

• Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ(ΓΙΑ  ΑΕΡ/ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ): ……Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ(ΓΙΑ  ΑΕΡ/ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ): ……Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ(ΓΙΑ  ΑΕΡ/ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ): ……Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ(ΓΙΑ  ΑΕΡ/ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

• Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ): ………………………………………): ………………………………………): ………………………………………): ………………………………………    

• Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ( ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ( ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ( ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ( ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΝΑΞΟΥ,ΣΥΡΟΥ,ΜΥΚΟΝΟΥ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ,,ΠΑΡΟΥ,ΜΗΛΟΥ):………ΝΑΞΟΥ,ΣΥΡΟΥ,ΜΥΚΟΝΟΥ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ,,ΠΑΡΟΥ,ΜΗΛΟΥ):………ΝΑΞΟΥ,ΣΥΡΟΥ,ΜΥΚΟΝΟΥ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ,,ΠΑΡΟΥ,ΜΗΛΟΥ):………ΝΑΞΟΥ,ΣΥΡΟΥ,ΜΥΚΟΝΟΥ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ,,ΠΑΡΟΥ,ΜΗΛΟΥ):………    

• Ν.∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣΝ.∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣΝ.∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣΝ.∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ    ΡΟ∆ΟΥΡΟ∆ΟΥΡΟ∆ΟΥΡΟ∆ΟΥ            ΚΩ,ΛΕΡΟΥ,ΚΩ,ΛΕΡΟΥ,ΚΩ,ΛΕΡΟΥ,ΚΩ,ΛΕΡΟΥ,    ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ,ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ,ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ,ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ,    ΚΑΣΟΥ,ΚΑΣΟΥ,ΚΑΣΟΥ,ΚΑΣΟΥ,    ΚΑΡΠΚΑΡΠΚΑΡΠΚΑΡΠΑ-Α-Α-Α-

ΘΟΥΘΟΥΘΟΥΘΟΥ,ΚΑΛΥΜΝΟΥ,ΚΑΛΥΜΝΟΥ,ΚΑΛΥΜΝΟΥ,ΚΑΛΥΜΝΟΥ):  ):  ):  ):  ……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..    

• Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ:ΣΚΥΡΟΥ)………………………..Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ:ΣΚΥΡΟΥ)………………………..Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ:ΣΚΥΡΟΥ)………………………..Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ:ΣΚΥΡΟΥ)………………………..    

• Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ: Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ,ΣΚΙΑΘΟΥ,)ΝΕΣ: Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ,ΣΚΙΑΘΟΥ,)ΝΕΣ: Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ,ΣΚΙΑΘΟΥ,)ΝΕΣ: Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ,ΣΚΙΑΘΟΥ,)………………………..………………………..………………………..………………………..        

• Ν.ΣΑΜΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΣΑΜΟΝ.ΣΑΜΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΣΑΜΟΝ.ΣΑΜΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΣΑΜΟΝ.ΣΑΜΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΕΣ ΣΑΜΟΥ,ΙΚΑΡΙΑΣ): ………………………………………………Υ,ΙΚΑΡΙΑΣ): ………………………………………………Υ,ΙΚΑΡΙΑΣ): ………………………………………………Υ,ΙΚΑΡΙΑΣ): ………………………………………………    

• Ν.ΑΧΑ}ΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΡΑΞΟΥ)Ν.ΑΧΑ}ΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΡΑΞΟΥ)Ν.ΑΧΑ}ΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΡΑΞΟΥ)Ν.ΑΧΑ}ΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΡΑΞΟΥ),: …………………………………………………………,: …………………………………………………………,: …………………………………………………………,: …………………………………………………………    

• Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΝ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΝ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΝ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ): …………………………………………………ΛΑΜΑΤΑΣ): …………………………………………………ΛΑΜΑΤΑΣ): …………………………………………………ΛΑΜΑΤΑΣ): …………………………………………………    

• Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): …Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): …Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): …Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

• Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΚΤΙΟΥ): …………………………………………………………Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΚΤΙΟΥ): …………………………………………………………Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΚΤΙΟΥ): …………………………………………………………Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΚΤΙΟΥ): …………………………………………………………    

• Ν.ΧΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΙΟΥ): ……………………………………………Ν.ΧΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΙΟΥ): ……………………………………………Ν.ΧΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΙΟΥ): ……………………………………………Ν.ΧΙΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΙΟΥ): ……………………………………………    

• Ν.ΧΑΝΙΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΑΝΙΩΝ): ………………………………………………………………………Ν.ΧΑΝΙΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΑΝΙΩΝ): ………………………………………………………………………Ν.ΧΑΝΙΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΑΝΙΩΝ): ………………………………………………………………………Ν.ΧΑΝΙΩΝ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΑΝΙΩΝ): ………………………………………………………………………    

• Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΓΙΑ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΓΙΑ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΓΙΑ Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ): ……………………………………………………………ΑΕΡ/ΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ): ……………………………………………………………ΑΕΡ/ΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ): ……………………………………………………………ΑΕΡ/ΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ): ……………………………………………………………    

• Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ): ……………………………………………………………………..Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ): ……………………………………………………………………..Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ): ……………………………………………………………………..Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ): ……………………………………………………………………..    

• Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ): ……………………………………………………………….Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ): ……………………………………………………………….Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ): ……………………………………………………………….Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ): ……………………………………………………………….    

• Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) : ………………………………Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) : ………………………………Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) : ………………………………Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) : ………………………………    

• Ν.Ν.Ν.Ν.ΕΒΡΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ): …………ΕΒΡΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ): …………ΕΒΡΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ): …………ΕΒΡΟΥ(ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ): ……………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….    

• Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ): Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ): Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ): Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

• ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΑ (ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Υ.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΕΡ/ΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)(ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Υ.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΕΡ/ΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)(ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Υ.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΕΡ/ΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)(ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Υ.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΕΡ/ΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ)        

    

    

21. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα καταβάλλονται 

απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και 

πριν την υπογραφή σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστα-

τικά. 

22.  Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδό-

σεων της Ευρωπαwκής ΈνωσηςΕυρωπαwκής ΈνωσηςΕυρωπαwκής ΈνωσηςΕυρωπαwκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑιστοσελίδα της ΥΠΑιστοσελίδα της ΥΠΑιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκ-
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τρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr    ή http://www.hcaa.gή http://www.hcaa.gή http://www.hcaa.gή http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑ-

ΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr. Σ. Σ. Σ. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν 

ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη ∆ιακήρυξη έως και την προηγούµενη εργάσιµη η-

µέρα της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής προσφορών                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ  ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ  ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   ΟΡΩΝ   ΟΡΩΝ   ΟΡΩΝ       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                         ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ    ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ    ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ    ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ        

                                                                                    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:    

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’                                                                                                                                      

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’                                                                                                            

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ’     

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ     

Αποδέκτες για ενέργεια                                                                                               

��   ∆11/Ε (5)          

Αποδέκτες για κοινοποίηση                                                                                             

�    ∆ΤΥ,∆ΤΣ,∆11/∆,,∆11/Α 

�    Γρ. ∆/ΥΠΑ   (1) 

�   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                

��   ΛΛΛΛΛΛΛΛ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΝΝΝΝΝΝΝΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΝΝΝΝΝΝΝΝ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ∆∆∆∆∆∆∆∆ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΑΑΑΑΑΑΑΑ         

                                 
                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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Π Α Ρ ΑΠ Α Ρ ΑΠ Α Ρ ΑΠ Α Ρ Α    ΡΡΡΡ    Τ Τ Τ Τ ΗΗΗΗ    ΜΜΜΜ    Α Α Α Α                     Α΄Α΄Α΄Α΄    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ    

 

                                                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

                                                        ΚΑΥΣΙΜΑΚΑΥΣΙΜΑΚΑΥΣΙΜΑΚΑΥΣΙΜΑ    ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ     ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ     ΕΤΟΣ 201ΕΤΟΣ 201ΕΤΟΣ 201ΕΤΟΣ 2019999    

Η αξία της δαπάνης  θα βαρύνει τον Προlπολογισµό εξόδων της ΥΠΑΠροlπολογισµό εξόδων της ΥΠΑΠροlπολογισµό εξόδων της ΥΠΑΠροlπολογισµό εξόδων της ΥΠΑ (ειδικός φορέας 1039-

401-0000000) έτους 2019έτους 2019έτους 2019έτους 2019 και έχει ως εξής: 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙ-Ι-Ι-Ι-

ΑΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝΑΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝΑΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝΑΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

Συνολικός προl-

πολογισµός € 

1 2410302001 Αγορές καυσίµων θέρµανσης 350.000,00 

2 2410301001 Αγορές καυσίµων κίνησης 517.800,00 

3 2410207001 
Αγορές ειδών συντήρησης και 

επισκευής λοιπού εξοπλισµού 
4.179,00 

4 2410204001 

Αγορές ειδών συντήρησης και 

επισκευής µεταφορικών µέσων 

ξηράς 

77.339,00 

                                                                                                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ    949.318,00949.318,00949.318,00949.318,00    
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ     

ΕΙ∆ΟΥΣΕΙ∆ΟΥΣΕΙ∆ΟΥΣΕΙ∆ΟΥΣ 

1111) Πετρέλαιο  θέρµανσης: CPV 09135100CPV 09135100CPV 09135100CPV 09135100----5,5,5,5,                                   

2222) Αµόλυβδη βενζίνη (CPV 09132100CPV 09132100CPV 09132100CPV 09132100----4444))))    

3)3)3)3) Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ (CPV 09134100CPV 09134100CPV 09134100CPV 09134100----8888),   

4444) Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (άνευ βιοντίζελ) (CPV CPV CPV CPV 

09134200091342000913420009134200----9)9)9)9),  

5555)))) Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα (CPV 09211000CPV 09211000CPV 09211000CPV 09211000----1111) 

6666) Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων και άλλων χρήσεων (CPV CPV CPV CPV 

09211600092116000921160009211600----7777)   

ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆Α-Α-Α-Α-

ΠΑΝΗΠΑΝΗΠΑΝΗΠΑΝΗ    γιαγιαγιαγια: κκκκαύαύαύαύσιµα  δισιµα  δισιµα  δισιµα  διά-ά-ά-ά-

φορων ειδφορων ειδφορων ειδφορων ειδώώώώνννν:::: (συµπερι-

λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ:€ 867.800867.800867.800867.800 (699.840,62)χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ: 

Α) Καυσίµων θέρµανσης:2410302001       350.000,00€    ΜΕ ΦΠΑ 

Β) Καυσίµων κίνησης: 2410301001           517.800,00      ΜΕ ΦΠΑ 

                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:    

1111.Πετρέλαιο θέρµανσηςθέρµανσηςθέρµανσηςθέρµανσης, συνολικού προlπολογισµού 350.000,00€ 

(282.260,00€ άνευ ΦΠΑ)€    

2.2.2.2. Αµόλυβδη βενζίνη Αµόλυβδη βενζίνη Αµόλυβδη βενζίνη Αµόλυβδη βενζίνη συνολικού προlπολογισµού 196.800,00€ 

(158.709,66€ άνευ ΦΠΑ)€ 

3333. Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ συνολικού προlπολογισµού 

141.000,00€ (113.709,67€ άνευ ΦΠΑ). 

4.4.4.4.Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (άνευ βιοντίζελ) Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (άνευ βιοντίζελ) Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (άνευ βιοντίζελ) Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ (άνευ βιοντίζελ) συνολικού 

προlπολογισµού 180.000,00€ (145.161,29€ άνευ ΦΠΑ). 
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Συνολική Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα ανά 

είδος καυσίµου 

1.Πετρέλαιο θέρµανσης,                     336.000,00336.000,00336.000,00336.000,00 λίτρα λίτρα λίτρα λίτρα                  

2. Αµόλυβδη βενζίνη                           120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 λίτραλίτραλίτραλίτρα    

3. Πετρέλαιο (κίνησης) ντίζελ             100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 λίτραλίτραλίτραλίτρα 

4.Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων  

ντίζελ (άνευ βιοντίζελ)                       150.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00  λίτραλίτραλίτραλίτρα    

 

ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΠΡΟ~ΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆Α-Α-Α-Α-

ΠΑΝΗ γιαΠΑΝΗ γιαΠΑΝΗ γιαΠΑΝΗ για: Λιπαντικά για Λιπαντικά για Λιπαντικά για Λιπαντικά για 

οχήµατα και µηχανολογοχήµατα και µηχανολογοχήµατα και µηχανολογοχήµατα και µηχανολογι-ι-ι-ι-

κό εξοπλισµόκό εξοπλισµόκό εξοπλισµόκό εξοπλισµό: (συµπερι-

λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:ΣΥΝΟΛΟ:ΣΥΝΟΛΟ:ΣΥΝΟΛΟ:        81.517,6081.517,6081.517,6081.517,60€   (65.740,00€ άνευ ΦΠΑ),  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Α)Α)Α)Α) Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισµού: 

2410207001    4.179,00 4.179,00 4.179,00 4.179,00 €€€€ ΜΕ ΦΠΑ 

Β)Β)Β)Β)  Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων 

ξηράς: 2410204001    77.339,0077.339,0077.339,0077.339,00    €€€€ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ:    

1. Για τα Για τα Για τα Για τα οχήµαταοχήµαταοχήµαταοχήµατα- Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα συνολι-

κού προlπολογισµού 77.338,80€ (62.370,00€ άνευ ΦΠΑ).   

2. Για τον µηχανολογικό εξοπλισµόΓια τον µηχανολογικό εξοπλισµόΓια τον µηχανολογικό εξοπλισµόΓια τον µηχανολογικό εξοπλισµό-  Λιπαντικά υδραυλικών συσ-

τηµάτων και άλλων χρήσεων συνολικού προlπολογισµού 

4.178,80€ (3.370,00€ άνευ ΦΠΑ).  

 

Συνολική Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα ανά 

είδος ΛιπαντικούΛιπαντικούΛιπαντικούΛιπαντικού 

1111.  Για τα οχήµατα- Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα , λίτρα λίτρα λίτρα λίτρα 

13.860,0013.860,0013.860,0013.860,00  

    2222. Για τον µηχανολογικό εξοπλισµό- Λιπαντικά υδραυλικών συσ-

τηµάτων και άλλων χρήσεων λίτρα 430,00λίτρα 430,00λίτρα 430,00λίτρα 430,00  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ         

Από ηµεροµηνία υπογραφής Σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσειςµε τµηµατικές παραδόσειςµε τµηµατικές παραδόσειςµε τµηµατικές παραδόσεις 

µέχρι κάλυψης των ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών.κάλυψης των ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών.κάλυψης των ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών.κάλυψης των ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών.    

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     

* * * * Στους κατά τόπους Αερολιµένες και Ραδιοβοηθήµατα, σύµφωνα 

µε τους επισυναπτόµενους Πίνακες (στις δεξαµενές της Υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές). 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΚΚΚΑ-Α-Α-Α-

ΥΣΙΜΩΝ ΥΣΙΜΩΝ ΥΣΙΜΩΝ ΥΣΙΜΩΝ  

Καθηµερινά και από ώρες 08.00 - 11.00 η παράδοση θα γίνεται 

εντός δύο (2) ηµερών από την παραγγελία, στις κατά τόπους εγκα-

ταστάσεις της ΥΠΑ από τις εγκαταστάσεις της προµηθεύτριας στο-

υς τόπους παράδοσης. 

 

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ-

∆ΟΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΙΠΑΝΤΛΙΠΑΝΤΛΙΠΑΝΤΛΙΠΑΝΤΙ-Ι-Ι-Ι-

ΚΩΝΚΩΝΚΩΝΚΩΝ 

 Η παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό 

διάστηµα όχι αργότερο των 60 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµη-

νία υπογραφής της σύµβασης, µε µέσα και δαπάνη τού αναδόχου, 

στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική.Αττική.Αττική.Αττική. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

� 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµ-

βάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

� 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

� 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

� 1,00%  Ν. 2198/94,αρθ.55 Παρακ. Φόρου Εισοδήµατος για τα για τα για τα για τα 

καύσιµακαύσιµακαύσιµακαύσιµα  

� 4% για για για για τα λιπαντικάτα λιπαντικάτα λιπαντικάτα λιπαντικά  

� (Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 20%  

(4% για υλικά και 8% για εργασίες ως προκαταβολή φόρου εισο-

δήµατος (αρ. 24 του Ν. 2198/94).) 

 

 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣΕΠΙΣΤΟΛΕΣΕΠΙΣΤΟΛΕΣΕΠΙΣΤΟΛΕΣ :Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α΄) 

ΑΑΑΑ)Εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής 

ΑΑΑΑνά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου µε το 2%νά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου µε το 2%νά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου µε το 2%νά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου µε το 2% επί της συνολικής 

εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης  εκτός Φ.Π.Α.([άρθρο 72 παρ. 1α 

του Ν. 4412/2016).Το ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε την αξία της 

σύµβασης  που αναλογεί στο τµήµα, για το οποίο γίνεται έκαστη  

προσφορά  

Β)Β)Β)Β) Εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης    

Ανά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσουΑνά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσουΑνά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσουΑνά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου, µε  5%5%5%5% επί της αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016)και κατα-

τίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.Το ποσό υπολογί-

ζεται σύµφωνα µε την αξία της σύµβασης  που αναλογεί στο τµήµα, 

για το οποίο γίνεται έκαστη  προσφορά)    

ΠΠΠΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1)1)1)1)    : Για τα ΚαΓια τα ΚαΓια τα ΚαΓια τα Καύύύύσιµασιµασιµασιµα-Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  στοστοστοστο        σύνσύνσύνσύνο-ο-ο-ο-

λο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσηςλο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσηςλο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσηςλο της προκηρυχθείσης ποσότητας,  ανά είδος και  τόπο παράδοσης  , όπως αυτά ο-

ρίζονται στον παραπάνω πίνακα και στους συνηµµένους πίνακες αναλυτικά. Οι ανω-

τέρω ποσότητεςποσότητεςποσότητεςποσότητες µπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως τµπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως τµπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως τµπορούν  να αυξοµειωθούν αναλόγως της διαµορφούµενης κάθε φο-

ρά µέσης τιµής λιανικής πώλησης  για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νο-

µού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου,, , , , την ηµέρα παράδοσης, µε την προlπό-

θεση ότι δεν θα υπερβεί την ανώτατη συνολική προβλεπόµενη δαπάνη. Ως µέση τιµή 

λιανικής πώλησης ορίζεται η τιµή (εκτός ΦΠΑ) που αναρτάται από το Παρατηρητήριο 

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου & Καταναλωτή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2)ΓΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2)ΓΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2)ΓΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2)Γιαιαιαια    τα λιπαντικάτα λιπαντικάτα λιπαντικάτα λιπαντικά: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο σύνολο σύνολο σύνολο τωντωντωντων    ειδώνειδώνειδώνειδών 

που αναφέρονται (αναλυτικά) στο σχετικό συνηµµένο πίνακα.Η ΥΠΑ, κατά τις κείµενες 

διατάξεις και στα πλαίσια του προlπολογισµού, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης 

της εν λόγω προµήθειας για ολόκληρη η µεγαλύτερη η µικρότερη ποσότητα    έτσι ώστε 
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να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση 

πού η προσφερόµενη τιµή αποκλίνει από την προlπολογισθείσα δαπάνη.                                                                                                          

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ    3).*3).*3).*3).*Σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού ή πριν τη σύ-

ναψη Σύµβασης τροποποιηθούν οι ανάγκες των οργανικών µονάδων ΥΠΑ ως προς το 

χρόνο, και τόπο παράδοσης των καυσίµων, θα πρέπει να ενηµερωθεί έγκαιρα η διεύ-

θυνση ∆11/Ε ώστε να συµπεριληφθούν στη Σύµβαση τα ακριβή στοιχεία. 
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                                 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α’----ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ    

Α/Α ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑ    1.000,00  1,536 € 1.535,82 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

2 ΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑ    3.000,00  1,599 € 4.797,49 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3 ΡΟ∆ΟΣΡΟ∆ΟΣΡΟ∆ΟΣΡΟ∆ΟΣ    2.800,00  1,661 € 4.652,11 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 

4 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ    2.300,00  1,765 € 4.060,21 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

5 ΛΗΜΝΟΣΛΗΜΝΟΣΛΗΜΝΟΣΛΗΜΝΟΣ    2.150,00  1,869 € 4.018,67 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

6 KOZANHKOZANHKOZANHKOZANH    3.000,00  1,558 € 4.672,88 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ    15.000,00  1,661 € 24.922,01 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

8 ΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑ    3.500,00  1,681 € 5.884,19 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

9 ΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣ    1.000,00  1,661 € 1.661,47 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ 

10 ΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣ    150,00  1,848 € 277,26 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΞΟΥ 

11 ΣΚΙΑΘΟΣΣΚΙΑΘΟΣΣΚΙΑΘΟΣΣΚΙΑΘΟΣ    300,00  1,817 € 545,17 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

12 ΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣ    200,00  1,869 € 373,83 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΗΛΟΥ 

13 ΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ    1.400,00  1,485 € 2.078,91 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

14 ΚΑΡΠΑΘΟΣΚΑΡΠΑΘΟΣΚΑΡΠΑΘΟΣΚΑΡΠΑΘΟΣ    4.500,00  1,848 € 8.317,72 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

15 ΚΑΣΟΣΚΑΣΟΣΚΑΣΟΣΚΑΣΟΣ    500,00  1,890 € 944,96 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΣΟΥ 

16 ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑ    1.600,00  1,558 € 2.492,20 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΒΑΛΑΣ 

17 ΧΙΟΣΧΙΟΣΧΙΟΣΧΙΟΣ    1.500,00  1,734 € 2.601,24 Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 94 ΧΙΟΣ 

18 ΣΗΤΕΙΑΣΗΤΕΙΑΣΗΤΕΙΑΣΗΤΕΙΑ    1.500,00  1,661 € 2.492,20 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

19 ΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣ    1.400,00  1,807 € 2.529,58 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ 

20 ΚΑΝΑΚΑΝΑΚΑΝΑΚΑΝΑ    4.800,00  1,515 € 7.272,24 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΝΕΟΣ 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

21 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ    3.400,00  1,506 € 5.119,40 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕ/ΠΟΛΗΣ 

22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    3.000,00  1,506 € 4.517,11 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

23 ΚΥΘΗΡΑΚΥΘΗΡΑΚΥΘΗΡΑΚΥΘΗΡΑ    400,00  1,869 € 747,66 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

24 ΖΑΚΥΝΘΟΖΑΚΥΝΘΟΖΑΚΥΝΘΟΖΑΚΥΝΘΟΣΣΣΣ    400,00  1,661 € 664,59 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

25 ΜΥΤIΛΗΝΗΜΥΤIΛΗΝΗΜΥΤIΛΗΝΗΜΥΤIΛΗΝΗ    1.200,00  1,558 € 1.869,15 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΜΥΤΗΛΗΝΗΣ 

26 ΑΚΤΙΟΑΚΤΙΟΑΚΤΙΟΑΚΤΙΟ    2.000,00  1,537 € 3.073,71 ΑΚΑΡΝΙΚΑ-

ΠΕΡΓΑΝΤΙ(ΑΕΡΟ∆.ΑΚΤΙΟΥ) 

27 ΣΑΝΤΟΡΙΝHΣΑΝΤΟΡΙΝHΣΑΝΤΟΡΙΝHΣΑΝΤΟΡΙΝH    4.500,00  1,765 € 7.943,89 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

28 ΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣ    2.000,00  1,796 € 3.592,92 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΥΡΟΥ 

29 ΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣ    500,00  1,703 € 851,50 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ 

30 ΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑ    2.000,00  1,734 € 3.468,31 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

31 ΑΡΑΞΟΣΑΡΑΞΟΣΑΡΑΞΟΣΑΡΑΞΟΣ    7.000,00  1,506 € 10.539,93 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΑΞΟΥ 

32 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ    1.200,00  1,859 € 2.230,52 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

33 ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑ    2.000,00  1,537 € 3.073,71 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

34 ΚΩΣΚΩΣΚΩΣΚΩΣ    750,00  1,495 € 1.121,49 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ 

35 ΜΥΚΟΝΟΣΜΥΚΟΝΟΣΜΥΚΟΝΟΣΜΥΚΟΝΟΣ    1.500,00  1,765 € 2.647,96 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
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36 ΚΑΛΥΜΝΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣ    1.050,00  1,734 € 1.820,86 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

37 ΛΕΡΟΣΛΕΡΟΣΛΕΡΟΣΛΕΡΟΣ    2.000,00  1,840 € 3.680,15 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΡΟΥ 

38 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ    2.500,00  1,911 € 4.776,72 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 

39 ∆ΤΣ∆ΤΣ∆ΤΣ∆ΤΣ    31.000,00  1,578 € 48.930,22 ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ    120.000,00  1,640  196.800,00  

    ΑΛΕ 

2410301001 

CPV: 09132100-4 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΒΒΒ’’’’---- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

Α/Α ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΟΧΓΙΑ ΟΧΓΙΑ ΟΧΓΙΑ ΟΧΗ-Η-Η-Η-

ΜΑΤΑ (ΜΕ ΜΑΤΑ (ΜΕ ΜΑΤΑ (ΜΕ ΜΑΤΑ (ΜΕ 

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑ    2.500,00  1,401 € 3.502,77  ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

2 ΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑ    3.000,00  1,382 € 4.147,37  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥ-

ΡΑΣ 

3 ΡΟ∆ΟΣΡΟ∆ΟΣΡΟ∆ΟΣΡΟ∆ΟΣ    0,00   0,00   

4 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ    0,00   0,00   

5 ΛΗΜΝΟΣΛΗΜΝΟΣΛΗΜΝΟΣΛΗΜΝΟΣ    600,00  1,646 € 987,47  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

6 KOZANHKOZANHKOZANHKOZANH    6.000,00  1,426 € 8.558,07  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑ-

ΝΗΣ 

7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ    9.000,00  1,284 € 11.553,40  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚ-

ΛΕΙΟΥ 

8 ΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑ    0,00   0,00   

9 ΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣ    1.000,00  1,646 € 1.645,78   

10 ΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣ    700,00  1,624 € 1.136,69  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΞΟΥ 

11 ΣΚΙΑΘΟΣΣΚΙΑΘΟΣΣΚΙΑΘΟΣΣΚΙΑΘΟΣ    0,00   0,00   

12 ΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣΜΗΛΟΣ    2.500,00  1,591 € 3.977,31  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΗΛΟΥ 

13 ΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ    6.000,00  1,306 € 7.833,93  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙ-

ΝΩΝ 

14 ΚΑΡΠΑΘΟΣΚΑΡΠΑΘΟΣΚΑΡΠΑΘΟΣΚΑΡΠΑΘΟΣ    5.500,00  1,492 € 8.206,97  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑ-

ΘΟΥ 

15 ΚΑΣΟΣΚΑΣΟΣΚΑΣΟΣΚΑΣΟΣ    0,00   0,00   

16 ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑ    0,00   0,00   

17 ΧΙΟΣΧΙΟΣΧΙΟΣΧΙΟΣ    3.000,00  1,470 € 4.410,70  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ 

18 ΣΗΤΕΙΑΣΗΤΕΙΑΣΗΤΕΙΑΣΗΤΕΙΑ    2.500,00  1,404 € 3.511,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

19 ΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣΠΑΡΟΣ    2.000,00  1,580 € 3.159,90  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ 

20 ΚΑΝΑΚΑΝΑΚΑΝΑΚΑΝΑ    700,00  1,258 € 880,93  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΕΟΣ ΑΓ-

ΧΙΑΛΟΣ 

21 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ    6.000,00  1,289 € 7.735,18  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Α-

ΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    1.500,00  1,514 € 2.271,18   

23 ΚΥΘΗΡΑΚΥΘΗΡΑΚΥΘΗΡΑΚΥΘΗΡΑ    3.800,00  1,646 € 6.253,97  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΘΗ-

ΡΩΝ 

24 ΖΑΚΥΝΘΟΖΑΚΥΝΘΟΖΑΚΥΝΘΟΖΑΚΥΝΘΟ    250,00  1,426 € 356,59   

25 ΜΥΤIΛΗΝΗΜΥΤIΛΗΝΗΜΥΤIΛΗΝΗΜΥΤIΛΗΝΗ    500,00  1,207 € 603,45  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙ-

ΛΗΝΗΣ 

26 ΑΚΤΙΟΑΚΤΙΟΑΚΤΙΟΑΚΤΙΟ    4.500,00  1,345 € 6.053,19  ΑΚΑΡΝΙΚΑ-

ΠΕΡΓΑΝΤΙ(ΑΕΡ.ΑΚΤΙΟΥ) 

27 ΣΑΝΤΟΡΙΝHΣΑΝΤΟΡΙΝHΣΑΝΤΟΡΙΝHΣΑΝΤΟΡΙΝH    700,00  1,580 € 1.105,97  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΝΤΟ-

ΡΙΝΗΣ 

28 ΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣΣΚΥΡΟΣ    3.000,00  1,265 € 3.795,03  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΥΡΟΥ 

29 ΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣ    1.500,00  1,492 € 2.238,26  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ 
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30 ΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑ    2.000,00  1,470 € 2.940,47  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

31 ΑΡΑΞΟΣΑΡΑΞΟΣΑΡΑΞΟΣΑΡΑΞΟΣ    1.500,00  1,295 € 1.942,02  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΑΞΟΥ 

32 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ    1.400,00  1,591 € 2.227,29  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΣΤΥ-

ΠΑΛΑΙΑΣ 

33 ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑ    400,00  1,371 € 548,59  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑ-

ΜΑΤΑΣ 

34 ΚΩΣΚΩΣΚΩΣΚΩΣ    0,00   0,00   

35 ΜΥΚΟΝΟΣΜΥΚΟΝΟΣΜΥΚΟΝΟΣΜΥΚΟΝΟΣ    0,00   0,00   

36 ΚΑΛΥΜΝΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣΚΑΛΥΜΝΟΣ    7.450,00  1,426 € 10.626,27  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΥΜ-

ΝΟΥ 

37 ΛΕΡΟΣΛΕΡΟΣΛΕΡΟΣΛΕΡΟΣ    4.500,00  1,365 € 6.144,26  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΡΟΥ 

38 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ    6.000,00  1,580 € 9.479,71  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΣΤΕ-

ΛΟΡΙΖΟΥ 

39 ∆ΤΣ∆ΤΣ∆ΤΣ∆ΤΣ    10.000,00  1,317 € 13.166,26  ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑΣΥΝΟΛΑ    100.000,00  1,410 € 141.000,00   

    ΑΛΕ 

2410301001 

CPV: 09134100-8 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’----ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ    

Α/Α ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 

Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ Η/Ζ (ΧΩΡΙΣ 

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑΣΕ ΛΙΤΡΑ    

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ-

∆ΟΣΗΣ 

1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0,00  1,143 € 0,00   

2 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.000,00  1,300 € 3.900,00   

3 ΡΟ∆ΟΣ 2.500,00  1,300 € 3.250,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΡΟ∆ΟΥ 

4 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0,00  0,000 € 0,00   

5 ΛΗΜΝΟΣ 0,00  1,169 € 0,00   

6 KOZANH 500,00  1,128 € 564,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20.000,00  1,170 € 23.400,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

8 ΧΑΝΙΑ 6.500,00  1,349 € 8.768,50  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ 

9 ΣΑΜΟΣ 1.500,00  1,300 € 1.950,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΣΑΜΟΥ 

10 ΝΑΞΟΣ 300,00  1,300 € 390,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΝΑΞΟΥ 

11 ΣΚΙΑΘΟΣ 0,00  0,000 € 0,00   

12 ΜΗΛΟΣ 0,00  1,300 € 0,00   

13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.000,00  1,138 € 1.138,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

14 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 0,00  1,216 € 0,00   

15 ΚΑΣΟΣ 1.500,00  1,450 € 2.175,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΣΟΥ 

16 ΚΑΒΑΛΑ 0,00  0,000 € 0,00   

17 ΧΙΟΣ 0,00  1,138 € 0,00   

18 ΣΗΤΕΙΑ 0,00  1,168 € 0,00   

19 ΠΑΡΟΣ 1.600,00  1,300 € 2.080,00   

20 ΚΑΝΑ 2.300,00  1,199 € 2.757,70  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

21 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 0,00  1,141 € 0,00   

22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.500,00  1,230 € 1.845,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

23 ΚΥΘΗΡΑ 5.500,00  1,100 € 6.050,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 

24 ΖΑΚΥΝΘΟ 0,00  0,000 € 0,00   

25 ΜΥΤIΛΗΝΗ 0,00  0,000 € 0,00   

26 ΑΚΤΙΟ 0,00  0,000 € 0,00   

27 ΣΑΝΤΟΡΙΝH 0,00  0,000 € 0,00   

28 ΣΚΥΡΟΣ 0,00   0,00   

29 ΣΥΡΟΣ 0,00  1,126 € 0,00   

30 ΙΚΑΡΙΑ 500,00  1,340 € 670,00  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
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ΙΚΑΡΙΑΣ 

31 ΑΡΑΞΟΣ 0,00  1,118 € 0,00   

32 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 0,00  1,216 € 0,00   

33 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 300,00  1,273 € 381,81  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

34 ΚΩΣ 0,00  0,000 € 0,00   

35 ΜΥΚΟΝΟΣ 0,00  0,000 € 0,00   

36 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 0,00  1,216 € 0,00   

37 ΛΕΡΟΣ 0,00  1,216 € 0,00   

38 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 0,00  1,216 € 0,00   

39 ∆ΤΣ 100.000,00  1,207 € 120.680,00  ΠΡΩΗΝ ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΟΣ ΑΕ-

ΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΑ 150.000,00  1,290  180.000,01   

    ΑΛΕ 

2410301001 

CPV: 

09134200-9 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆’ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆’----    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ    

Α/

Α ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑΛΙΤΡΑΛΙΤΡΑΛΙΤΡΑ 

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 

ΛΙΤΡΟΥ € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 20.000,00  1,000 € 20.000,00 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

2 ΛΗΜΝΟΣ 35.000,00  1,200 € 42.000,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

3 KOZANH 6.000,00  1,000 € 6.000,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 45.000,00  1,000 € 45.000,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

5 ΝΑΞΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

6 ΜΗΛΟΣ 2.000,00  1,200 € 2.400,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΗΛΟΥ 

7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15.000,00  1,000 € 15.000,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

8 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

9 ΚΑΣΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

10 ΧΙΟΣ 3.000,00  1,100 € 3.300,00 Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 94 ΧΙΟΣ 

11 ΣΗΤΕΙΑ 18.000,00  1,100 € 19.800,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

12 ΠΑΡΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

13 ΚΑΝΑ 0,00  1,000 € 0,00   

14 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 80.000,00  1,050 € 84.000,00 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

15 ΚΥΘΗΡΑ 7.000,00  1,200 € 8.400,00 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

16 ΣΚΥΡΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

17 ΣΥΡΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

18 ΙΚΑΡΙΑ 0,00  1,000 € 0,00   

19 ΑΡΑΞΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

20 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 0,00  1,000 € 0,00   

21 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0,00  1,000 € 0,00   

22 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

23 ΛΕΡΟΣ 0,00  1,000 € 0,00   

24 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 0,00  1,000 € 0,00   

25 ∆ΤΣ 105.000,00  1,000 € 105.000,00 

ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ/ΚΕΠΑΘΜ 

  ΣΥΝΟΛΑ 336.000,00    350.000,00   

ΚΑΕ 1512 CPV: 09135100-5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’(ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

             ∆ηµόσια σύµβαση για την προµήθεια καυσίµων κίνησης – θέρµανσης  και λιπαντικών παρασκευασµάτων για τις οργανικές µονάδες της ΥΠΑ – 

Κ.Α.Ε. 2410204001(Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς) CPV: 09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα 
Κ.Α.Ε. 2410207001(Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισµού) CPV: 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων και άλ-
λων χρήσεων   

             

Α/Α Περιγραφή  Είδους                   
(Σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµα) 

CPV 

Περιγραφή 

CPV (ΤΑΞΗ)                                     
(Σύµφωνα µε το 

Κοινό Λεξιλόγιο 

∆ηµοσίων Συµβά-

σεων) 

KAE 
CPV 

KAE 

Περιγραφή 
CPV KAE                           

(Σύµφωνα µε τον Προϋ-

πολογισµό-

Προγραµµατισµό) 

     ΕΊ∆ΟΣ 

ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

Είδος 

ποσότητ

ας 

Ποσότητα 
Αξία σε € 

άνευ ΦΠΑ 
ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  10W-40 API SL/CF 

  (Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 860  3.870,00  928,80 4.798,80 

2 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  10W-40 API SL/CF 

  (Σε δοχεία 4 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 400 1.800,00 432,00 2.232,00 

3 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  15W-40 ACEA E3-96 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 3.250 14.625,00  3.510,00 18.135,00 

4 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 20W-20 ΑPI CE/SJ η 

F 

 (Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 240 1.080,00 259,20 1.339,20 
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5 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  20W-50 API SJ/CF 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 
µέσα CPV: 

09211000-1 

24102
04001 

09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 
CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ 

Λίτρα 2.080 9.360,00 2.246,40 11.606,40 

6 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

 SAE- 40  API  CE  

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 340   1.530,00 367,20 1.897,20 

7 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE- 50 ΑPI SJ & CF  

  (Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 240 1.080,00 259,20 1.339,20 

8 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 80W-90 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 

   

1400   
6.300,00 1512,00 7.812,00 

9 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 80W-90 API GL5 

  (Σε δοχεία 4 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 200 900,00 216,00 1.116,00 

10 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 85W-140 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 

  

1.120   
5.040,00 1.209,60 6.249,60 

11 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-80 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα   200   900,00 216,00 1.116,00 

12 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-80 MTF   

(Σε δοχεία 4 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 

     

120    
540,00 129,60 669,60 
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13 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-90 API GL5 

200    (Σε δοχεία 4 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 
µέσα CPV: 

09211000-1 

24102
04001 

09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 
CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΓΑΘΩΝ 

Λίτρα 200 900,00 216,00 1.116,00 

14 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

Λιπαντικό χειροκίνητο µετάδοσης  

                  ΝV 3500  

(Σε δοχεία 4 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 100 450,00 108,00 558,00 

15 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ATF DEXTRON III 

   (Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 1.520 6.840,00 1.641,60 8.481,60  

16 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ATF DEXTRON III 

   (Σε δοχεία 4 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 204 918,00 220,320 1.138,32  

17 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 46 ISO 

VG 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα   200   900,00 216,00 1.116,00 

18 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 68 ISO 

VG 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα   200   900,00 216,00 1.116,00 

19 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ISO 

VG320 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα   200   900,00 216,00 1.116,00 
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20 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι 

ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛIK.   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  SAE 10W 

(Σε δοχεία 20 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 220    990,00 237,60 1.227,60 

21 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

Oil fluid 41  
(Σε δοχεία  1 LT) 

09211000-1

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 36    162,00 38,88 200,88 

22 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ  

S2 G 220  
(Σε δοχεία 20 LT) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 60 270,00  64,80 334,80 

23 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ  

S2 G 220  
 (Σε δοχεία 4 LT) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 8 36,00 8,64 44,64 

24 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR   

5 MA  
  (Σε δοχεία 19 LT) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 57 855,00 205,20 1.060,20 

25 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR 

NICOLUBE 3525 η ισοδύ-
ναµο  
  (Σε δοχεία 19 LT) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 76 1.140,00 273,60 1.413,60 
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26 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR 

Oil HV46 Μπλέ/πράσινο  
(Σε δοχεία 20 LT) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 220 990,00 237,60 1.227,60 

27 

Γράσο  

Tύπος NLGI 2-3 Χρώµα 
µπλέ  
Θερµ.εύρος-40 Ο Cέω150 
οC  
(Σε δοχεία  1 KG) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Κιλά  1 17,00  4,08 21,08 

28 

Γράσο  

Tύπος NLGI 3 Χρώµα 
ξανθό   

Θερµ.εύρος-30 Ο Cέω120 
οC  
(Σε δοχεία  1 KG) 

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Κιλά 2 35,00 8,40 43,40 

29 

Γράσο  

Για ρουλεµάν γενικής 
χρήσης 
(Σε δοχεία 16 Κg) 

09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Κιλά 320   1440,00  345,60  1785,60 

30 

Γράσο  

Για ρουλεµάν γενικής 

χρήσης 
100   (Σε φύσιγγες  0,4 Κg) 

09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Τεµ.  100 450,00 108,00  558,00 

31 

Γραφιτούχο  Γράσο  

NLGI-II 
(Σε δοχεία  1 KG) 

09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Κιλά 110 495,00 118,80 613,80  
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32 

Aντισκουριακό σπρέι µε 

λάδι αυ-
ξηµ.δυεισδιτικότητας 
Αντιδιαβρωτι-
κό,κατάλληλο για ρουλε-

µάν και ντίζες  
(Σε δοχεία σπρέιτων 400 
ml )    

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Τεµ. 6 27,00 6,48 33,48  

             

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ       ΣΥΝΟΛΟ 14.290 65.740,00 15.777,60 81.517,60 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       ΣΥΝΟΛΟ 0,00  0,00  0,00  0,00  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΩΝ       ΣΥΝΟΛΟ 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

 

 

∆ηµόσια σύµβαση για την προµήθεια καυσίµων κίνησης – θέρµανσης  και λιπαντικών παρασκευασµάτων για τις οργανικές µονάδες της ΥΠΑ – 
Κ.Α.Ε. 2410204001(Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς) CPV: 09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα 
Κ.Α.Ε. 2410207001(Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισµού) CPV: 09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων και άλ-
λων χρήσεων   

             

Α/Α Περιγραφή  Είδους                   
(Σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµα) 

CPV 

Περιγραφή 
CPV (ΤΑΞΗ)                                     
(Σύµφωνα µε το 

Κοινό Λεξιλόγιο 

∆ηµοσίων Συµβά-

σεων) 

KAE 
CPV 
KAE 

Περιγραφή 
CPV KAE                           

(Σύµφωνα µε τον Προϋ-

πολογισµό-

Προγραµµατισµό) 

4. ΕΊ∆ΟΣ 

ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

Είδος 

ποσότητ

ας 

Ποσότητα 
Αξία σε € 

άνευ ΦΠΑ 
ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 
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1 
Λιπαντικά έλαια και λι-
παντικά µέσα 

09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά 

µέσα CPV: 

09211000-1 

24102

04001 
09211000-1 

Λιπαντικά έλαια 

και λιπαντικά µέσα 

CPV: 09211000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα 13.860  62.370,00  14.968,80 77.338,80 

2 

Λιπαντικά υδραυλικών 
συστηµάτων και άλλων 

χρήσεων   

09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµά-

των και άλλων 

χρήσεων  CPV: 

09211600-7 

24102

07001 
09211600-7 

Λιπαντικά υδραυ-

λικών συστηµάτων 

και άλλων χρήσε-

ων  CPV: 

09211600-7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΑΘΩΝ 
Λίτρα  430 3370,00 808,80 4.178,80 

             

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ       ΣΥΝΟΛΟ 14.290 65.740,00 15.777,60 81.517,60 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       ΣΥΝΟΛΟ 0,00  0,00  0,00  0,00  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΩΝ       ΣΥΝΟΛΟ 0,00  0,00  0,00  0,00  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
KAE 

CPV 

KAE 
Περιγραφή CPV KAE                                          

(Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό-Προγραµµατισµό) 
Σύνολο 

  

      

 
  

        

 

241020400

1 

09211000-

1 

Λιπαντικά  έλαια και λιπαντικά 

µέσα  
77.338,80 € 

        

 

241020700

1  

09211600-

7 

Λιπαντικά υδραυλικών συστηµά-

των και άλλων χρήσεων 
4.178,80 € 

        

 
  

        

 
Γενικό άθροισµα 81.517,60 € 
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                                                                                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’    

                ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την κατα-

ληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/            

21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

1.21.21.21.2.  Περιεχόµενο προσφορών.  Περιεχόµενο προσφορών.  Περιεχόµενο προσφορών.  Περιεχόµενο προσφορών 
 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως  

εξής :  

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ---- Τεχνική    

προσφορά»,  

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

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

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής ----    Τεχνική Τεχνική Τεχνική Τεχνική 

προσφορά» προσφορά» προσφορά» προσφορά»     
 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ---- Τεχνική προσ-

φορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσ-

φοράς δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής    

1.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρο-

νικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρε-

σία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαwκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79αρ. 79αρ. 79αρ. 79 του Ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικα-

τάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επι-

βεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προ-

lποθέσεις: Α): Α): Α): Α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 

για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, 

ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη, τροµοκρατικά 

εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική ερ-

γασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ. 

Β)Β)Β)Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δρασ-

τηριότητας, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική και επαγγελ-
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µατική ικανότητα κλπ. 

Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προlποθέσεις 

εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς 

εθνικός λόγος αποκλεισµού).  

Η µη συνδροµή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισµού δηλώνεται στο αντίσ-

τοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ (αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού). 

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέ-

ων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως 

άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

1.2.1.1.31.2.1.1.31.2.1.1.31.2.1.1.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλο-

δαπού νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 

µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικο-

νοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα 

τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ο-

λόκληρον. 

1.2.1.2 Τεχνική ΠροσφοράΤεχνική ΠροσφοράΤεχνική ΠροσφοράΤεχνική Προσφορά 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ει-

δική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπο-

γεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπ-

τωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να πα-

ράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφι-

ακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

1.2.1.2.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Ε’ 

της ∆ιακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγ-

κεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα 



    

    

    

    

 

 

30 
 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλη-

τα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα 

αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 

του Ν. 4412/16.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εν-

τός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ 

και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησί-

ου υπογραφής. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υ-

πο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υ-

ποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δη-

µόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οι-

κονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετι-

κό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υπο-

βάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµ-

µένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέ-

ου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της  στις ειδι-

κές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως   

ορίζεται κατωτέρω :            

1.2.2.11.2.2.11.2.2.11.2.2.1 Τιµές Τιµές Τιµές Τιµές ((((ΚΑΥΣΙΜΑ)ΚΑΥΣΙΜΑ)ΚΑΥΣΙΜΑ)ΚΑΥΣΙΜΑ)    
  Οι τιµές προσφοράς για τα καύσιµα θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκ-

πτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής 

τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριµένη περι-

φερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την 

ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώ-

ρισµα του είδους. 
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        Λόγω του ότι στο σύστηµα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκ-

πτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδι-

κή ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµε-

τέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά 

ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 

που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 

για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος.   

 

 Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

1)Τιµή αναφοράς πετρελαίου θέρµανσης: ……… 

2)Τιµή αναφοράς Πετρέλαιο κίνησης για οχήµατα(πετρέλαιο κίνησης 

 µε βοιντίζελ:…. 

3) Τιµή αναφοράς αµόλυβδη βενζίνη για τα οχήµατα:…… 

4) Τιµή αναφοράς πετρέλαιο κίνησης χωρίς πρόσµιξη bio-diesel για Η/Ζ:…… 

 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής 10% για 

το πετρέλαιο θέρµανσης του Αερ/να Καστοριάς: Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της 

οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 

0,748 - (0,748 x 10%) = 0,673€.  

Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέ-

ρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγ-

ραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονο-

µικής προσφοράς του παραρτήµατος ΣΤ’, σε µορφή pdf.    

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση της προµήθειας  µέχρι 

και εντός των δεξαµενών  που αναφέρονται (τόποι παράδοσης), θα αναγράφονται 

δε ολογράφως και αριθµητικώς.  

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφό-

σον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλο-

ποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τι-

µή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφο-

ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

• Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που α-

ναφέρεται εσφαλµένος    Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

� Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα 

του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεω-

τικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά.  

� Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α. του 

προσφεροµένου είδους.  

Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προlπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεως. επί ποινή απορρίψεως. επί ποινή απορρίψεως. επί ποινή απορρίψεως.     

� Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµη-
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λές, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγή-

σουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστι-

κής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις µπορεί να αφορούν τα 

οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες τεχνικές λύ-

σεις ή τις εξαιρετικά ευνοwκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή 

των προwόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο αρ. 88 του Ν. 4412/2016.  

� Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοι-

χεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευ-

τές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 Τιµές (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)Τιµές (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)Τιµές (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)Τιµές (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)    
 

• Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος 

ελεύθερου µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, 

θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφό-

σον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυ-

λοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο εί-

ναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή 

δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απα-

ράδεκτες.   
• Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : 

• Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

• Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρε-

ται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). 

• Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφο-

ράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και 

το κόστος εγκατάστασης. 

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρ-

τοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

• Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 

ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτι-

κά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά.  

• Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α.  

• Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προlπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.  

• Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 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 σχε-

τικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις µπορεί να αφορούν τα 

οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες τεχνικές 
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λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοwκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

παροχή των προwόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµ-

φωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 88 του Ν. 4412/2016.  

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

                                                                                                    Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής Τρόπος Πληρωµής (ΚΑΥΣΙΜΑ)(ΚΑΥΣΙΜΑ)(ΚΑΥΣΙΜΑ)(ΚΑΥΣΙΜΑ)    

� Η πληρωµή θα σύµφωνα µε τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, 

ως εξής :  µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των καυσί-

µων έναντι δελτίου αποστολής, τιµολογίου(µε την εξόφληση του 100% της συµβατι-

κής αξίας µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας) καθώς και πιστοποιητικού 

της περιφέρειας όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου για τη µέση λιανική τιµή 

πώλησης του κάθε είδους κατά την ηµέρα  παράδοσής του και εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλλη-

λότητά τους.  

� Επειδή η παράδοση των καυσίµων θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις 

προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή 

αµέσως µετά την παράδοση του καυσίµου.  

� Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 

2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

� Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   

� Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η 

αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαwκή 

Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 επιπλέον ποσοσ-

τιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πλη-

ρωµών»). 

� Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβά-

ρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 

την παράδοση της προµήθειας  στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φό-

ρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξί-

ας, 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 ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών, 

σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπλη-

ρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

δ) Κράτηση ύψους 1% ν.2198/94,αρθ.55 Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
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                                                    Τρόπος Πληρωµής (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)Τρόπος Πληρωµής (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)Τρόπος Πληρωµής (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)Τρόπος Πληρωµής (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)    

 

� Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρα-

κάτω τρόπους πληρωµής : 

� α) Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική πα-

ραλαβή των υλικών και της υπηρεσίας. 

� β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβα-

τικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου 

είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσ-

κοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε το συνολικό 

ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

� Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα 

µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  

� Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα 

παρακρατείται τόκος επί  της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάσ-

τηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής, µέχρι την ηµεροµηνία ο-

ριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

� Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 

∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες 

(Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά 

το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει 

σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

� Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παρα-

δόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από τη σύµβαση.  

� Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρό-

πους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατι-

κός τρόπος πληρωµής.  

� Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 

2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµι-

κών.  

� Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   

� Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η 

αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαwκή 

Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 επιπλέον ποσοσ-

τιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πλη-

ρωµών»). 

� 1.2.4.2  Tον 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 στην 

παρούσα. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

� β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το 
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ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα 

και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών, 

σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

� γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συµπληρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

� Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

� δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασί-

ες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

 

1.2.31.2.31.2.31.2.3 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.    
 
• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται 

από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 

ηµέρεςηµέρεςηµέρεςηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβο-

λής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 

του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.     

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαρά-

βατους όρους της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρρι-

ψη της προσφοράς.  

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την 

λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτον-

ται ως απαράδεκτες.  

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολο-

γητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από 

αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρ-

µόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.     

    

2.  2.  2.  2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 

π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονοµική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και 
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ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκ-

τές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητι-

κά Συµµετοχής -  «Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσ-

φορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφρα-

γίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

3.  3.  3.  3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προ-

βαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 

οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανά-

θεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:   

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από 

την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 

και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες 

χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νο-

µίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για τη συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληρο-

φοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογρά-

φει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης 

των ηλεκτρονικών προσφορών.  

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους. 

4444.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ----    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρο-

νικά µέσω του συστήµατος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατα-

κύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός προθεσµίας είκοσι 

(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σε µορφή αρχείου .pdf 

και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγ-

ραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16 

 

4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.     

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά 

περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του  Ν. 4412/16, ως απόδειξη της µη ύ-

παρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλή-

ρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75.  

ΑΑΑΑ) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φο-
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ρέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 

α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος 

του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προlποθέ-

σεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά : 

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπι-

κών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β)β)β)β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

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 παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντι-

καθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβ-

λέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρ-

µόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατι-

κού 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 δήλω-

ση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώ-

σεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 73. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλω-

ση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητι-

κής 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 αποκλεισ-

µού. 

Β)Β)Β)Β) 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, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Γ)Γ)Γ)Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 

µέλος της Ευρωπαwκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίσ-

τοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτή-

µατος 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 έ-

νορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστι-

κής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορι-
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κού 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 εγ-

γραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κα-

τασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην Ένωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρ-

µόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτεί-

ται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓ5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓ5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓ5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»ΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»    

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες 

ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ι-

καιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ    

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 της 

σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. Η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολο-

γείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοι-

χεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακ-

ριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρ-

θρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που 

είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κα-

τακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάσ-

τηµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του,που είχε προσκοµισθεί, σύµφω-

να µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
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κή άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισ-

θεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.    

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ-

προθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 

73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 

75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη 

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 

του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτη-

ρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνε-

ται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για 

την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια ε-

πιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  έως 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσό-

τητας και έως 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρο-

υς της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 

7. 7. 7. 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ––––    ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 

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) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κεί-

µενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστι-

κής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

     β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από τον Επίτροπο του  Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στο ΥΠ.Υποδοµών &Μεταφορών, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 

4129/2013, εφόσον απαιτείται και, 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 

4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλη-

σης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµ-

φωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
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της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, 

µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επό-

µενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

8.8.8.8.  Προδικαστικές Προσφυγές Προδικαστικές Προσφυγές Προδικαστικές Προσφυγές Προδικαστικές Προσφυγές ----    Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία     

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµέ-

νη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 

Ευρωπαwκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδι-

καστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιά-

σεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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 προσβαλλό-

µενης 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. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση πα-

ράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκα-

πέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλει-

ψης. 

     Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ 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 ηλεκτρονι-

κή υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

     Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται πα-

ράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο 

άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπ-

τωση 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 προσφυ-

γής 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 ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλε-

πόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλε-

πόµενα 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 α-

ναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαί-

νοντος 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 η-
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µέρα 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 προlπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρω-

σης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλεί-

ψεων 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. 

9.9.9.9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη µέλη της  Ένωσης ή του Ευρωπαwκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέ-

λη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπο-

ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµ-

µάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αν-

τίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 

του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%2%2%2% της συνολικής προlπολογισθε-

ίσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

9.1.39.1.39.1.39.1.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής πε-

ριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονο-

µικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

9.1.49.1.49.1.49.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συ-

νηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 

ένα (1) µήνα µετά την λήξηένα (1) µήνα µετά την λήξηένα (1) µήνα µετά την λήξηένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.  

9.1.59.1.59.1.59.1.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υ-

ποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5%5%5%5% επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.  

9.1.6 9.1.6 9.1.6 9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκοµίζεται εγγύηση προκατα-

βολής ισόποση µε την προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επισ-

τροφής της στην Τράπεζα.       

9.1.79.1.79.1.79.1.7 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να 

προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συ-

νηµµένα υποδείγµατα.  

9.1.89.1.89.1.89.1.8 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και 

στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

                9.1.99.1.99.1.99.1.9 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχ-

ρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµ-
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βασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδο-

σης. 

*ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επι*ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επι*ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επι*ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επισ-σ-σ-σ-

τολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι ατολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι ατολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι ατολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αο-ο-ο-ο-

ρίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.ρίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.ρίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.ρίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
 

9.1.8 Για Για Για Για λιπαντικά:λιπαντικά:λιπαντικά:λιπαντικά:ΟιΟιΟιΟι απαιτούµενες εγγυήσεις καλής λειτουργίας και οι ειδικό-

τεροι όροι γι’ αυτή καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.τεχνικές προδιαγραφές  

9.1.99.1.99.1.99.1.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και 

στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.29.29.29.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ     ΚΑΥΣΙΜΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ    

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προµήθεια  µέσα στα χρονικά 

όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης την προµήθειας µπορεί να παρατείνεται, πριν 

από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προlποθέσεις 

του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λό-

γων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµε-

νικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλον-

ται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παρά-

δοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του  ν. 

4412/2016. 

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτη-

µα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να πα-

ραδοθεί η προµήθεια  , ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο  προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προ-

µήθεια, τον τόπο παράδοσης  και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία 

που προτίθεται να παραδώσει την προµήθεια  , τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 

ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση της προµήθειας στην δεξαµενή υποδοχής αυτών, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο 

από τον υπεύθυνο, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ----ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και 

µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν 

από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προlποθέσεις 

του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λό-

γων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµε-

νικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλον-

ται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παρά-
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δοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 

4412/2016. 

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτη-

µα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να πα-

ραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµη-

νία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέ-

ρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυ-

νο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

9.39.39.39.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΛΑΒΗ––––    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΚΑΥΣΙΜΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ    

H παραλαβή της  προµήθειας  γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευ-

τεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/161, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το 

Παράρτηµα ΣΤ’ της παρούσας. 

 

9.3.19.3.19.3.19.3.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ––––    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ----ΛΙΠΑΝΤΙΚΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτερο-

βάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/162, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το 

Παράρτηµα ΣΤ’ της παρούσας. 

 

9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προlπο-

θέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 

οργάνου. 

10.   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ10.   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ10.   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ10.   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκ-

τρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και 

αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

10.1 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ10.1 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ10.1 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ10.1 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ    

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιο-

λογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 

106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
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Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της δι-

αδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να απο-

φασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η πα-

ράλειψη. 

    
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄    

 

 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-Ι-Ι-Ι-

ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ    

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 

βάσει της τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά απο-

δεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο 

άρθρ. 86 του    Ν. 4412/2016. 4412/2016. 4412/2016. 4412/2016.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆∆∆∆΄́́́    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    

Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχ-

νικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυ-

ξης.        

1. 1. 1. 1. Τ Ε Χ ΝΙ Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝΤ Ε Χ ΝΙ Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝΤ Ε Χ ΝΙ Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝΤ Ε Χ ΝΙ Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝ        ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2019 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

   

1.1 Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής 

είναι οι τεχνικοί όροι που αφορούν την  

προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για 

τις Μονάδες της ΥΠΑ για το 2019.  

 

ΝΑΙ   

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1  Η συχνότητα, οι ελάχιστες και μέγιστες 

ποσότητες παραγγελίας για τις επί μέρους 

παραδόσεις καθορίζονται ανά Μονάδα στον 

πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 

της διακήρυξης. Οι σχετικές παραγγελίες θα 

δίδονται από τις αντίστοιχες Μονάδες που 

θα παραλαμβάνουν ή από αυτές που έχουν 

τη διοικητική μέριμνα. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης δεξαμενών στην Κεντρική Υπηρε-

σία ή στις Οργανικές Μονάδες της ΥΠΑ, ο 

ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει καύ-

σιμα μέσω των κατά τόπους πρατηρίων. 

 

 

ΝΑΙ 

  

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφα-

λίσει για κάθε ατύχημα σε ασφαλιστικές 

εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος 

τον οδηγό και γενικά το εργατικό προσω-

πικό που εκτελεί την εργασία παράδοσης 

καυσίμου, εκτός αν αυτό υπάγεται στις 

κοινωνικές ασφαλίσεις οπότε καλύπτεται η 

ασφάλιση αυτή με τις κατά νόμο επιβαλ-

λόμενες εισφορές του προμηθευτού. Ακό-

μη οφείλει να  χρησιμοποιεί αποκλειστικά 

ασφαλισμένα οχήματα, εφοδιασμένα με 

δελτίο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση μεταφοράς 

επικίνδυνων φορτίων  ADR. 

 

 

ΝΑΙ   
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4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Η ποιότητα του καυσίμου θα είναι  σύμ-

φωνη με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγ-

ραφές: 

 

• Πετρέλαιο Θέρμανσης  

(θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ο-

ρίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

467/2002, ΦΕΚ 1531/Β /2003 «Προδι-

αγραφές και Μέθοδοι ελέγχου του πετ-

ρελαίου θέρμανσης» και στην Υπουργι-

κή Απόφαση 468/2002, ΦΕΚ 1273/Β 

/2003, «Διαδικασίες Χρωματισμού και 

Ιχνηθέτησης του Πετρελαίου Θέρμαν-

σης»)  

 

ΝΑΙ   

4.2  Η ποιότητα του παραδιδόμενου καυσί-

μου θα ελέγχεται με δειγματοληψία που θα 

γίνεται από την επιτροπή παραλαβής. Για 

τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται δύο 

κατάλληλα και όμοια ειδικά δοχεία (δείγμα 

– αντιδείγμα) που θα προσκομίζει ο προμη-

θευτής για κάθε είδος καυσίμου. 

ΝΑΙ   

4.3  Η πλήρωση θα γίνεται κατά την μετάγ-

γιση του καυσίμου. Η σφράγιση των δοχεί-

ων θα γίνεται παρουσία του εκπροσώπου 

της προμηθεύτριας εταιρείας. Στα δοχεία θα 

επικολλάται ταινία όπου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία η ώρα και ο τόπος της μετάγγι-

σης, το είδος και η ποσότητα του καυσίμου, 

τα ονοματεπώνυμα με υπογραφές του εκ-

προσώπου της εταιρείας (δύναται να είναι 

και ο οδηγός του βυτιοφόρου) και του προ-

έδρου της  επιτροπής παραλαβής καθώς και 

ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου 

οχήματος.   

ΝΑΙ   

4.4 Τα δοχεία (δείγματα) θα αποστέλλονται 

για ανάλυση σε αρμόδιο αναγνωρισμένο 

εργαστήριο, από τον προμηθευτή. Τα έτερα 

δοχεία (αντιδείγματα) θα φυλάσσονται σε 

κατάλληλο χώρο της Υπηρεσίας για πιθανό 

περαιτέρω έλεγχο εάν απαιτηθεί. Ο προμη-

θευτής με κάθε παράδοση θα δίνει και δελ-

τίο συμφωνίας της ποιότητας του καυσίμου 

προς τις προδιαγραφές της σύμβασης 

ΝΑΙ   

4.5  Σε περίπτωση που η δειγματοληψία 

αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνη με την 

αιτούμενη ποιότητα των καυσίμων  τότε η 

Υπηρεσία θα προβαίνει στην κατάπτωση  

ποσού που αντιστοιχεί στην υπό δείγμα 

ποσότητα από το λαβείν του δικαιούχου 

ΝΑΙ   
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4.6  Η ογκομέτρηση του παραδιδόμενου 

καυσίμου θα γίνεται με ευθύνη της επιτρο-

πής παραλαβής και με διαδικασία που κάθε 

Μονάδα θα συμφωνεί με τον προμηθευτή. 

 

ΝΑΙ   

4.7 Το καύσιμο θα παραδίδεται με ογκομέτ-

ρηση  ανοιγμένη στους 15 βαθμούς Κελσίου 

που θα προκύπτει σε περίπτωση ελλείψεως 

κατάλληλου μετρητού με θερμομέτρηση και 

πίνακες μετατροπής της εταιρείας που προ-

μηθεύει το καύσιμο. 

 

ΝΑΙ   

5. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται με μέριμνά 

του να φροντίζει έγκαιρα για τον εφοδιασμό 

του οχήματος και του προσωπικού με ά-

δειες εισόδου εφόσον απαιτούνται για την 

παράδοση του καυσίμου σε ελεγχόμενη 

περιοχή. 

 

ΝΑΙ   

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

6.1  Η Υπηρεσία υποχρεούται να διαθέτει 

στον τόπο παράδοσης καυσίμου σε δεξαμε-

νή τα μέσα πυροπροστασίας  που προβλέ-

πει το ΠΔ. 118/2006 άρθρο 12 και να τηρεί 

τους λοιπούς όρους ασφαλείας του ιδίου 

ΠΔ. Επίσης υποχρεούται να χορηγεί τις απα-

ιτούμενες ως άνω άδειες εισόδου. 

ΝΑΙ   

6.2 Κάθε Μονάδα της ΥΠΑ όπου θα παραδί-

δεται καύσιμο με μέριμνά της ή η αντίστοι-

χη στην οποία ανήκει διοικητικά, με μέριμνά 

της θα διαθέτει επί τόπου εγκεκριμένους 

ογκομετρικούς πίνακες των δεξαμενών, τους 

οποίους θα θέσει υπόψη του προμηθευτού 

και θα διαθέτει η επιτροπή παραλαβής που 

συστήνεται με ευθύνη της αντίστοιχης Μο-

νάδας ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο 

της ΥΠΑ. 

ΝΑΙ   

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

7.1 Το καύσιμο θα μεταφέρεται με μέσα 

και δαπάνες του προμηθευτού στα α-

ναφερόμενα σημεία και θα μεταγγίζε-

ται σε υπάρχουσες δεξαμενές με την 

αντλία του βυτιοφόρου και με μάνικες 

ικανού μήκους με τις οποίες θα είναι 

εφοδιασμένο το όχημα, αφού ο προμη-

θευτής λάβει γνώση των τοπικών συν-

θηκών. 

 

ΝΑΙ   
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2222. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  

8 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Το χρησιμοποιούμενο εκάστοτε βυτιο-

φόρο θα είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη 

άδεια κυκλοφορίας και θα διαθέτει ισχύον-

τα πίνακα ελέγχου ασφαλείας (CHECK LIST) 

της εταιρίας πετρελαιοειδών από την οποία 

προμηθεύεται το καύσιμο 

 

ΝΑΙ   

9.ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρα-

δίδει σε κάθε Μονάδα τις αναφερόμενες 

στον επισυναπτόμενο πίνακα, στο Παράρ-

τημα Ι της διακήρυξης, ελάχιστες και μέγισ-

τες ποσότητες ανά είδος καυσίμου και για 

τον αναφερόμενο αριθμό παραδόσεων ετη-

σίως.  

 

ΝΑΙ   

9.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρα-

δίδει τις αιτούμενες από τον εκάστοτε αε-

ρολιμένα ποσότητες, στα σημεία που κάθε 

φορά θα του υποδειχθούν.   

 

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 2019 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

   

1.1 Αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής 

είναι οι τεχνικοί όροι που αφορούν την  

προμήθεια καυσίμων κίνησης για  τις 

Μονάδες της ΥΠΑ για το 2019. Τα προς 

προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα: 

 

- Βενζίνη Αμόλυβδη 

- Πετρέλαιο Κίνησης και  

- Πετρέλαιο  Κίνησης χωρίς βιοντίζελ   

ΝΑΙ   

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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2.1  Η συχνότητα, οι ελάχιστες και μέγιστες 

ποσότητες παραγγελίας για τις επί μέρους 

παραδόσεις καθορίζονται ανά Μονάδα στον 

πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 

της διακήρυξης. Οι σχετικές παραγγελίες θα 

δίδονται από τις αντίστοιχες Μονάδες που 

θα παραλαμβάνουν ή από αυτές που έχουν 

τη διοικητική μέριμνα. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης δεξαμενών στις Οργανικές Μονά-

δες της ΥΠΑ, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να 

παρέχει καύσιμα μέσω των κατά τόπους 

πρατηρίων. 

 

ΝΑΙ 

  

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφα-

λίσει για κάθε ατύχημα σε ασφαλιστικές 

εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος 

τον οδηγό και γενικά το εργατικό προσω-

πικό που εκτελεί την εργασία παράδοσης 

καυσίμου, εκτός αν αυτό υπάγεται στις 

κοινωνικές ασφαλίσεις οπότε καλύπτεται η 

ασφάλιση αυτή με τις κατά νόμο επιβαλ-

λόμενες εισφορές του προμηθευτού. Ακό-

μη οφείλει να  χρησιμοποιεί αποκλειστικά 

ασφαλισμένα οχήματα, εφοδιασμένα με 

δελτίο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση μεταφοράς 

επικίνδυνων φορτίων  ADR.H ΥΠΑ δεν έχει 

καμιά ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος 

κατά την παράδοση καυσίμων.  

 

 

 

 

ΝΑΙ   

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 Η ποιότητα του καυσίμου θα είναι  σύμ-

φωνη με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγ-

ραφές: 

  

• Βενζίνη αμόλυβδη 95 RΟΝ                          

(θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορί-

ζονται στην Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 

147/2015, ΦΕΚ 293/Β/2016, «Καύσιμα 

Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών») 

 

• Πετρέλαιο κίνησης * 

(θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ο-

ρίζονται στην Υπουργική Απόφαση 

76/2016, ΦΕΚ 4217/Β /2016 και  ΦΕΚ 

241/B /2017, «Πετρέλαιο εσωτερικής 

Καύσης Diesel που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο κινητήρων-Απαιτήσεις και Μέ-

θοδοι Δοκιμών») 

 

ΝΑΙ   
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4.2  Η ποιότητα του παραδιδόμενου καυσί-

μου θα ελέγχεται με δειγματοληψία που θα 

γίνεται από την επιτροπή παραλαβής. Για 

τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται δύο 

κατάλληλα και όμοια ειδικά δοχεία (δείγμα 

– αντιδείγμα) που θα προσκομίζει ο προμη-

θευτής για κάθε είδος καυσίμου σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο  ΦΕΚ Β' 462/24-2-

2016<Διαδικασίες δειγματοληψίας 

,εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανο-

νικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων 

> 

ΝΑΙ   

4.3  Η πλήρωση θα γίνεται πρίν την μετάγγι-

ση του καυσίμου. Η σφράγιση των δοχείων 

θα γίνεται παρουσία του εκπροσώπου της 

προμηθεύτριας εταιρείας. Στα δοχεία θα 

επικολλάται ταινία όπου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία η ώρα και ο τόπος της μετάγγι-

σης, το είδος και η ποσότητα του καυσίμου, 

τα ονοματεπώνυμα με υπογραφές του εκ-

προσώπου της εταιρείας (δύναται να είναι 

και ο οδηγός του βυτιοφόρου) και του προ-

έδρου της  επιτροπής παραλαβής καθώς και 

ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου 

οχήματος.   

ΝΑΙ   

4.4 Τα δοχεία (δείγματα) θα αποστέλλονται 

για ανάλυση σε αρμόδιο αναγνωρισμένο 

εργαστήριο, από την επιτροπή παραλαβής 

καυσίμων. Τα έτερα δοχεία (αντιδείγματα) 

θα φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο της 

Υπηρεσίας για πιθανό περαιτέρω έλεγχο εάν 

απαιτηθεί.  

ΝΑΙ   

4.5  Σε περίπτωση που η δειγματοληψία 

αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνη με την 

αιτούμενη ποιότητα των καυσίμων  τότε η 

Υπηρεσία θα προβαίνει στην κατάπτωση  

ποσού που αντιστοιχεί στην υπό δείγμα 

ποσότητα από το λαβείν του δικαιούχου 

ΝΑΙ   

4.6  Η ογκομέτρηση του παραδιδόμενου 

καυσίμου θα γίνεται με ευθύνη της επιτρο-

πής παραλαβής και με διαδικασία που κάθε 

Μονάδα θα συμφωνεί με τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

4.7 Το καύσιμο θα παραδίδεται με ογκομέτ-

ρηση  ανοιγμένη στους 15 βαθμούς Κελσίου 

που θα προκύπτει σε περίπτωση ελλείψεως 

κατάλληλου μετρητού με θερμομέτρηση και 

πίνακες μετατροπής της εταιρείας που προ-

μηθεύει το καύσιμο. 

ΝΑΙ   

5. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται με μέριμνά 

του να φροντίζει έγκαιρα για τον εφοδιασμό 

του οχήματος και του προσωπικού με ά-

δειες εισόδου εφόσον απαιτούνται για την 

ΝΑΙ   
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παράδοση του καυσίμου σε ελεγχόμενη 

περιοχή. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

6.1  Η Υπηρεσία υποχρεούται να διαθέτει 

στον τόπο παράδοσης καυσίμου σε δεξαμε-

νή τα μέσα πυροπροστασίας  που προβλέ-

πει το ΠΔ. 118/2006 άρθρο 12 και να τηρεί 

τους λοιπούς όρους ασφαλείας του ιδίου 

ΠΔ. Επίσης υποχρεούται να χορηγεί τις απα-

ιτούμενες ως άνω άδειες εισόδου. 

ΝΑΙ   

6.2 Κάθε Μονάδα της ΥΠΑ όπου θα παραδί-

δεται καύσιμο με μέριμνά της ή η αντίστοι-

χη στην οποία ανήκει διοικητικά, με μέριμνά 

της θα διαθέτει επί τόπου εγκεκριμένους 

ογκομετρικούς πίνακες των δεξαμενών, τους 

οποίους θα θέσει υπόψη του προμηθευτού 

και θα διαθέτει η επιτροπή παραλαβής που 

συστήνεται με ευθύνη της αντίστοιχης Μο-

νάδας ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο 

της ΥΠΑ. 

ΝΑΙ   

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

7.1 Το καύσιμο θα μεταφέρεται με μέσα 

και δαπάνες του προμηθευτού στα α-

ναφερόμενα σημεία και θα μεταγγίζε-

ται σε υπάρχουσες δεξαμενές με την 

αντλία του βυτιοφόρου και με μάνικες 

ικανού μήκους με τις οποίες θα είναι 

εφοδιασμένο το όχημα, αφού ο προμη-

θευτής λάβει γνώση των τοπικών συν-

θηκών. 

ΝΑΙ   

8 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Το χρησιμοποιούμενο εκάστοτε βυτιο-

φόρο θα είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη 

άδεια κυκλοφορίας και θα διαθέτει ισχύον-

τα πίνακα ελέγχου ασφαλείας (CHECK LIST) 

της εταιρίας πετρελαιοειδών από την οποία 

προμηθεύεται το καύσιμο 

 

ΝΑΙ   

9.ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρα-

δίδει σε κάθε Μονάδα τις αναφερόμενες 

στον επισυναπτόμενο πίνακα, στο Παράρ-

τημα Ι της διακήρυξης, ελάχιστες και μέγισ-

τες ποσότητες ανά είδος καυσίμου και για 

τον αναφερόμενο αριθμό παραδόσεων ετη-

σίως.  

 

ΝΑΙ   

9.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρα-

δίδει τις αιτούμενες από τον εκάστοτε αε-

ρολιμένα ποσότητες, στα σημεία που κάθε 

ΝΑΙ   
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     * Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης χωρίς προσθήκη βιοντίζελ, η προδιαγραφή είναι ακριβώς η 

ίδια, καθόσον γενικόλογα αναφέρονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ, ότι επιτρέπεται η προσθήκη χηµικών 

για την µείωση των ρύπων και την βελτίωση της απόδοσης. Εφόσον η Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει 

έγκριση για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης χωρίς την προσθήκη βιοντίζελ, θα ζητήσει στην δια-

κήρυξη του διαγωνισµού καυσίµων, πετρέλαιο κίνησης κατευθείαν από το διυλιστήριο, πριν γίνει η 

πρόσµιξη βιοντίζελ.     

  

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  – Η/Z 

(ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA – ΠΟΣOΤΗΤΕΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ:ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Ε )-MHXANOΛΟΓΙΚΟ ( Δ) 

 

( ΜΑΙΟΣ 2018 ) ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜ-

ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΕΣ 

Tενικές πρoδιαγραφές ελαιολιπαντικών οχημάτων και Η/Ζ Τεχνικά χαρακτηρισ-

τικά. Ποσότητες  
 

  

1. ΣΚΟΠΟΣ 
   

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ελαιολιπαντικών για 

τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018 των Πυροσβεστι-

κών, ειδικών, επιβατικών οχημάτων των Μηχανικών Ραδιοβοηθημάτων VOR 

των Radar των Η/Ζ Αερολιμένων. 
ΝΑΙ 

  

2. ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΤΣ/Ε). 
   

2.1. SAE 10W-40 API SL/CF 800LT (Σε δοχεία 20 LT). SAE 10W-40 API SL/CF800 

400LT (Σε δοχεία 4 LT). SAE 15W-40 ACEA E3-96 2.450 LT (Σε δοχεία 20 LT). ,<br> 

SAE 20W-20 ΑPI CE/SJ η F 240 LT (Σε δοχεία 20 LT). SAE 20W-50 API SJ/CF  400 

LT (Σε δοχεία 20 LT). API  CE SAE 40 340 LT (Σε δοχεία 20 LT).  
ΝΑΙ 

  

2.2. ΑPI SJ & CF SAE 50 240 LT(Σε δοχεία 20 LT). SAE 80W-90 API GL5 1400 LT (Σε 

δοχεία 20 LT).<br> SAE 80W-90 API GL5 200 LT (Σε δοχεία 4 LT). SAE 85W-140 

API GL5 1.120 LT (Σε δοχεία 20 LT). SAE 75W-80 API GL5 200 LT (Σε δοχεία 20 

LT). SAE 75W-80 (MTF Συνθετικό) 120 LT (Σε δοχεία 4 lt). SAE 75W-90 API GL5 

200 LT (Σε δοχεία 4 lt). Λιπαντικό χειροκίνητης μετάδοσης NV 3500 100 LT (Σε 

δοχεία 4 lt). 
ΝΑΙ 

  

2.3. ATF DEXTRON III 1.520 LT (Σε δοχεία 20 lt). ATF DEXTRON III 204 LT (Σε δοχε-

ία 4 lt). ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 46 ISO VG 200 LT (Σε δοχεία 20 lt). ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 68 

ISO VG 200 LT (Σε δοχεία 20 lt). ΕΛΑΙΟ ΟΔΟΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ISO 

VG 320 200 LT (Σε δοχεία 20 lt).<br> ΛΑΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

SAE 10W 220 LT (Σε δοχεία 20 lt). OIL FLUID 41 36 LT (Σε δοχεία 1 lt) 
ΝΑΙ 

  

2.4. Γράσο για ρουλεμάν γενικής χρήσης 320 KG (Σε δοχεία 16 Κg). Γράσο για 

ρουλεμάν γενικής χρήσης 100 τεμ. (Σε φύσιγγες  0,4 Κg). Γραφιτούχο Γράσο 

NLGI-II 110 KG (Σε δοχεία 4 kg). 
 

  

3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ( ΔΤΣ/Δ ). 
   

3.1.SAE 15W 40 ACEA E5-02, E7-08, E3-96/4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, ΝΑΙ   

φορά θα του υποδειχθούν. Ο εφοδιασμός  

των οχημάτων από καύσιμα θα γίνεται τμη-

ματικά ανάλογα με τις ανάγκες  και η παρά-

δοσή τους θα γίνεται στο πρατήριο του 

προμηθευτή και μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού της σύμβασης που θα υ-

πογραφεί και δεν μπορεί να ξεπεραστεί.     
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( ΜΑΙΟΣ 2018 ) ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜ-

ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΕΣ 

20076/77/78, MB 228.3, VDS-3 VDS-2, 3275, 271. MACK EO-M PLUS, RVI, RLD-2, 

MTU CAT.2, ECF-2. 40 δοχεία των 20 lt.<br>SAE 20W 50 ACEA E5-02, E7-08, E3-

96/4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, 20076/77/78, MB 228.3, VDS-3 VDS-2, 3275, 

271. MACK EO-M PLUS, RVI, RLD-2, MTU CAT.2, ECF-2 84 δοχεία των 20 lt. .<br> 

SAE 10W 40 ACEA E5-02, E7-08, E3-96/4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, 20076/77/ 

78, MB 228.3, VDS-3 VDS-2, 3275, 271. MACK EO-M PLUS, RVI, RLD-2, MTU 

CAT.2, ECF-2 3 δοχεία των 20 lt.  

3.2.Λιπαντικό γραναζιών ISO 12925-1 TYPE CDK, DIN 51517 PART3, AGMA 9005-

E02 3 δοχεία των 20 lt. Λιπαντικό γραναζιών ISO 12925-1 TYPE CDK, DIN 51517 

PART3, AGMA 9005-E02 2 δοχεία των 4 lt. <br>Λιπαντικό κεραίας Antenna RA-

DAR US.MIL.L.6086C GRADE L ή US.MIL.26086 C GRADE L ή US.MIL.R3525B 0-

155-1060862 GRADE M 3 δοχεία των 19 lt. .<br>Λιπαντικό κεραίας Antenna 

RADAR 3525 NATO CODE 0-155-MIL-PRF-6086 GRADE M, 0-155 4 δοχεία των 19 

lt. 
ΝΑΙ 

  

3.3. Oil Type HV46 χρώμα μπλε/πράσινο DIN 51524 HVLP T3, CETOP RP91H HM, 

MIL-H-24459, SMR, VICKERS I-286-S/M-2952-S 11 δοχεία των 20 lt.ΓΡΑΣΑ Τύπος 

NLGI 2-3 ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ . ΕΥΡΟΣ -40 ΕΩΣ 150oC, τεμάχια 1 του 

1Lit,ΓΡΑΣΑ Tύπος NLGI 3 ΧΡΩΜΑ .<br> ΞΑΝΘΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ. ΕΥΡΟΣ –30 

ΕΩΣ 120 oC , τεμάχια 2 του 1Lit.Αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ διεισδυτι-

κότητα, Αντιδιαβρωτικό, κατάλληλο για ρουλεμάν και ντίζες. Τεμάχια 6 των 

400ml. 
ΝΑΙ 

  

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
   

4.1. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισµού, 

την συµµόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά  τα οποία και θα περιληφ-

θούν ως όροι της σύµβασης πού θα υπογραφεί. 
NAI 

  

4.2. Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και σε 

άριστη κατάσταση. Να αναγράφεται στην συσκευασία η πιστοποίηση από μεγά-

λους διεθνείς οργανισμούς ( όπως API, ACEA, ΙLSAG).  
NAI 

  

4.3. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα αντικα-

τασταθεί άµεσα µε νέο άριστης ποιότητας, µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  
NAI   

4.4. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωµατικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του 

συγκεκριµένου τύπου, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου 

µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  

NAI   

4.5. Για όλα τα λιπαντικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών 

προϊόντων. 
NAI   

4.6. Η παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστηµα όχι 

αργότερο των 60 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβα-

σης, µε µέσα και δαπάνη τού αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική.  

NAI   

4.7. Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των ειδών και κριτήριο κατακύ-

ρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που 

αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. 

NAI   

4.8. Η ΥΠΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η 

μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχω-

ρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση πού η προσφερόμενη 

τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα. 
NAI 
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( ΜΑΙΟΣ 2018 ) ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜ-

ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΕΣ 

 

                                                                                                                                                    ΠΠΠΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΕΕ΄́́́    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ    

Ι. Ι. Ι. Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

Ονοµασία Τράπεζας… 

Κατάστηµα………………………….∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)      

                   Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

            ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται)ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………. ΕΥΡΩ…….. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητι-

κής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………… υπέρ της ε-

ταιρείας ………………………… ∆/νση ……………, µε Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη 

συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της ……………………………… για την 

προµήθεια ………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. …………………... διακήρυ-

ξη.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω δια-

γωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισ-

χύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ 

της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προlπόθεση 

ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.Η 

παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια 

άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό 

των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπο-

λογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ    

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη. της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη. της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη. της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.     
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ΙΙ. ΙΙ. ΙΙ. ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ    ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    

    

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                  Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                     ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… ΕΥΡΩ………………………………… ΕΥΡΩ………………………………… ΕΥΡΩ………………………………… ΕΥΡΩ…………………    

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητι-

κής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, 

υπέρ της εταιρείας ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… για 

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθµός και τίτλος) 

Σύµβασης που θα υπογράψει µαζί σας για την προµήθεια ………………………………… 

(αρ. απόφασης κατακύρωσης ……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της 

συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγ-

γραφο της Υπηρεσίας σας µε την προlπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκα-

ια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονο-

µικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ    

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του συµβατι-

κού χρόνου παράδοσης, ή ή ή ή όπωςόπωςόπωςόπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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III.III.III.III. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ     

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                             ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………………………    

ΕΥΡΩ   …………. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητι-

κής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………… (και ολογράφως) 

………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εται-

ρείας …………………….., ∆\νση…………………………, µε Α.Φ.Μ. …………………………, 

για τη λήψη προκαταβολής ίσης µε το ..…… %, της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 

……………. ΕΥΡΩ της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης, που υπέγραψε 

µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια …..…………………….. (αρ. απόφασης 

κατακύρωσης …………), πλέον τόκων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 72, 

παρ. δ του Ν. 4412/16.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή µερι-

κά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βά-

σιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 

επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 

καµιά ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονο-

µικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΣΤΣΤΣΤ΄́́́    
 

                                                                                                                            ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     

                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΥΥΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝΥΠΟ∆ΟΜΩΝ    & ΜΕ& ΜΕ& ΜΕ& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΑΦΟΡΩΝΤΑΦΟΡΩΝΤΑΦΟΡΩΝ        

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                           

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

    

    

    

                                                                                                                                    

ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΒΒΒΒΒΒΒΒ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΗΗΗΗΗΗΗΗ         ΝΝΝΝΝΝΝΝ οοοοοοοο         

 

Για την προµήθεια   καυσίµων ‘……………………………‘……………………………‘……………………………‘…………………………… ‘’   για τις ανάγκες   

των µονάδων της  ΥΠΑ νοµού ……………(ΑΕΡ/ΝΑ)………..   

   

             Στο Ελληνικό σήµερα την ………………… ηµέρα ……….. του έτους 

…………… στα γραφεία της Υπηρεσίας  Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ.   

Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι υπογεγραµµένοι, αφενός ο ……………………. 

………………………………της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που εκ-

προσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, το Ελλη-

νικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία  ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………  νοµίµως 

εκπροσωπούµενη από τον κ. ……………………………. συµφώνησαν και συναπε-

δέχθησαν τα εξής : 

       Με την υπ’ αριθµ. ∆11/Ε/………… απόφαση ανατέθηκε  η προµήθεια  

‘’……………… ‘’  για τις ανάγκες των µονάδων της Υ.Π.Α ………. 

Αριθµός ανάληψης  

  Α)∆Ο∆/…………………Αριθµός καταχώρησης ……………… 

 Β)∆Ο∆/  …………………….. Αριθµός καταχώρησης………….     

       Κατόπιν τούτου ο κ……………………….. µε την ανωτέρω ιδιότητά του, α-

ναθέτει στην εταιρεία «………………………….» που στο εξής θα ονοµάζεται 

στην παρούσα σύµβαση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ, την υπόψη προµήθεια που αναλυτι-

κά περιγράφεται στο άρθρο 1ο, την οποία αυτή αναλαµβάνει µε τους κατω-

τέρω όρους και συµφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο    

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ––––    ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ––––    ΑΞΙΑΑΞΙΑΑΞΙΑΑΞΙΑ    

Η ποσότητα και τα είδη της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι:  
 

        Οι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτΟι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτΟι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτΟι συµβατικές ποσότητες µπορεί τελικά να διαφοροποιηθούν σε συνάρτη-η-η-η-

ση µε την εκάστοτε ηµερήσια τιµή ανά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνση µε την εκάστοτε ηµερήσια τιµή ανά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνση µε την εκάστοτε ηµερήσια τιµή ανά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνση µε την εκάστοτε ηµερήσια τιµή ανά λίτρο , χωρίς να ξεπεραστεί η συνο-ο-ο-ο-

λική συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.λική συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.λική συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.λική συµβατική δαπάνη ή συνολική ποσότητα σε λίτρα.  Η προµήθεια των 

καυσίµων  θα γίνεται µε Βυτιοφόρα οχήµατα στους προκαθορισµένους τό-

πους παράδοσης είτε στην έδρα του πρατηριούχου κατόπιν συννενόησης 

µε την Υπηρεσία και αρχίζει από υπογραφής Σύµβασης   µε τµηµατικές 

παραδόσεις σύµφωνα µε τις ποσότητες που ζητήθηκαν. Οι τιµές πώλησης 

των καυσίµων είναι οι τιµές που προκύπτουν µετά την αφαίρεση, του πο-

σοστού έκπτωσης για το είδος καυσίµου, από την εκάστοτε διαµορφούµενη 

µέση λιανική τιµή πώλησης του κάθε είδους κατά την ηµέρα παράδοσής 

του,. Ως µέση τιµή λιανικής πώλησης ορίζεται η τιµή (εκτός ΦΠΑ) που α-

ναρτάται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Κατανα-

λωτή), όπως καταγράφεται στα εβδοµαδιαία δελτία επισκόπησης Τιµών  

Καυσίµων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr 

                                              ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο    

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ––––    ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ––––    ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

Η Ποιότητα του παραδιδοµένου υλικού πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χηµείο 

του Κράτους. 

Η παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή της Υ.Π.Α. 

Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία κρίνει αναγκαία την διενέργεια ποιο-

τικού ελέγχου, τα δείγµατα (δείγµα και αντιδείγµα) θα λαµβάνονται αποκ-

λειστικά και µόνο από τα βυτιοφόρα της προµηθεύτριας και θα αποστέλ-

λονται για εξέταση, ανάλυση και γνωµάτευση στο Γενικό χηµείο του Κράτο-

υς του οποίου η γνωµάτευση είναι δεσµευτική για τον συµβαλλόµενο. Τα 

έξοδα της  εν λόγω γνωµάτευσης βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο    

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗ    

Οι παραγγελίες δίδονται καθηµερινά και από ώρας 08.00 - 11.00 µετά την έ-

ναρξη ισχύος της σύµβασης και η παράδοση θα γίνεται εντός δύο (2) ηµερών από 

την παραγγελία, στις κατά τόπους εγκαταστάσεις της ΥΠΑ επί σφραγισµένων δια-

µερισµάτων βυτιοφόρου αυτοκινήτου από τις εγκαταστάσεις της προµηθεύτριας 

    Είδος : 

 

     Έκπτωση (    %) 

επί της εκάστοτε διαµορφού-

µενης, µέσης λιανικής τιµής 

πώλησης του Παρατηρητηρί-

ου τιµών τουΥπουργείου Α-

νάπτυξης για την περιφέρεια 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Συνολική προσφερόµενη 

τιµή µε ΦΠΑ 24% 

 ΛΙΤΡΑ 
0% 

(µηδέν τοις εκατό) 

 

…………….. € 
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στους τόπους παράδοσης είτε(ειδικά για τα καύσιµα κίνησης) κατόπιν συννενόησης 

µε τον Αερολιµένα για τον τόπο και τρόπο παραλαβής σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα καταβάλλεται προσπάθεια για πα-

ράδοση εντός της ηµέρας που έγινε η παραγγελία. 

                                                                                                                                                                                                                            

ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4οοοο    

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από υπογραφής µέχρι κάλυψης των ποσοτκάλυψης των ποσοτκάλυψης των ποσοτκάλυψης των ποσοτή-ή-ή-ή-

των των προς των των προς των των προς των των προς         προµήθεια ειδών.προµήθεια ειδών.προµήθεια ειδών.προµήθεια ειδών.    

    

ΑΡΘΡΟ 5ΑΡΘΡΟ 5ΑΡΘΡΟ 5ΑΡΘΡΟ 5οοοο    

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ––––    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

1111.Η παραλαβή θα γίνεται µε µέριµνα της σχετικής µόνιµης ετήσιας επιτροπής 

της ΥΠΑ παρουσία και του υπόλογου καυσίµων της Υπηρεσίας. Η επιτροπή κατά 

τις σχετικές διατάξεις θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής (ποσοτικής – ποιοτικής) 

παραλαβής, το οποίο θα κοινοποιείται τόσο στον προµηθευτή όσο και στην αναθέ-

τουσα αρχή. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται στο 100% της αξίας του τιµολογίου που 

αυτός θα προσκοµίσει, µετά την παράδοση της συµβατικής ποσότητας και την ο-

ριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή.  Τα προκοµισθέντα από τον ανάδοχο 

νόµιµα  δικαιολογητικά πληρωµής είναι : 

•••• Παραστατικό διακίνησης των αγαθών (∆ελτίο Αποστολής) 

•••• Τιµολόγιο πώλησης  

•••• Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα 

•••• Πιστοποιητικό της εκάστοτε περιφέρειας  για τη µέση λιανική τιµή 

του είδους κατά την ηµέρα Παράδοσης. 

•••• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.           

Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  ηµέρα Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  ηµέρα Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  ηµέρα Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την  ηµέρα 

της παράδοσης του τιµολογίου.της παράδοσης του τιµολογίου.της παράδοσης του τιµολογίου.της παράδοσης του τιµολογίου.         

Επίσης πρέπει στο Τιµολόγιο να αναγράφεται: 

••••  Η ώρα φόρτωσης του καυσίµου 

••••  Η Θερµοκρασία του καυσίµου κατά την φόρτωση σε βαθµούς Κελ-

σίου 

••••     Ο Όγκος του καυσίµου σε λίτρα φυσικής θερµοκρασίας  

••••     Ο Όγκος του καυσίµου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερµοκρα-

σία 15Ο C 

 2222.    Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

� 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του 

Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

� 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

� 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι κρατήσεις επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 

 1,00%  Ν. 2198/94,αρθ.55 Παρακ. Φόρου Εισοδήµατος   
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   Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προlπολογισµού ΥΠΑ έτους 

2012012012019999, , , , ΑΛΕΑΛΕΑΛΕΑΛΕ    ……………………                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

ΑΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6οοοο    

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την παρούσα Σύµβαση, ο προµηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρ. επιστολή της  

Τράπεζας’’……………………… ποσού ……………………….. ΕΥΡΩ που αντιπροσωπεύει 

το 5% της συνολικής δαπάνης προµήθειας καυσίµων 

(…………………………………………….’) χωρίς ΦΠΑ.  Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί 

µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης, και εφ’ 

όσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων, άλλως µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΥΠΑ επιβάλλεται η κατάπτωση αυτής ως ποι-

νική ρήτρα. 

                                                                                                                                        ΑΡΘΡΟ 7ΑΡΘΡΟ 7ΑΡΘΡΟ 7ΑΡΘΡΟ 7οοοο    

                                                                                    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις    του του του του  Ν. 4412/20164412/20164412/20164412/2016 όπως όπως όπως όπως 
αυτός ιαυτός ιαυτός ιαυτός ισχύει. 

Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα αναφε-

ρόµενα στην υπ’ αρ. ∆11/Ε/∆11/Ε/∆11/Ε/∆11/Ε/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        απόφαση απόφαση απόφαση απόφαση 

κατακύρωσηςκατακύρωσηςκατακύρωσηςκατακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και αποδέχεται α-

νεπιφύλακτα και στην και στην και στην και στην υπ’ αρ. ……………./201……………./201……………./201……………./2019999    ∆ιακήρυξη∆ιακήρυξη∆ιακήρυξη∆ιακήρυξη για την προµήθεια 

Καυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑ Καυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑ Καυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑ Καυσίµων για τις Οργανικές µονάδες ΥΠΑ για το έτος 201για το έτος 201για το έτος 201για το έτος 2019999,σε συνδυασµό µε σε συνδυασµό µε σε συνδυασµό µε σε συνδυασµό µε 

την προσφοράτην προσφοράτην προσφοράτην προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) 

όµοια πρωτότυπα. 

Από τα τρία  πρωτότυπα της Σύµβασης, τα µεν δύο  κατατέθηκαν  στο αρ-

µόδιο τµήµα της ΥΠΑ το δε άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ        

                    ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ                 ΣΙΟ                 ΣΙΟ                 ΣΙΟ                                                                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ    
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                                                                                                    ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ     

  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   ΝΝ
οο
          

 

            Προµήθεια λιπαντικών παρασκευασµάτων 

 

Στο Ελληνικό σήµερα την ……………….... ηµέρα ………….…….., του έτους ……. 

στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνι-

κό, οι υπογεγραµµένοι, αφενός, ο κος ………………………… Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-

ροπορίας (ΥΠΑ) που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε βάσει τις κείµενες 

διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία 

…………………………………….., νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον 

………………………….. συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Αρ.  

……….) για την προµήθεια λιπαντικών παρασκευασµάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, κατακυρώθηκε η ανωτέρω προµήθεια στην εταιρεία ………………………. 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆11/Ε/……………………………... απόφαση. 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 1)∆Ο∆/……………………………… Αριθµός Κα-

ταχώρησης : …………. στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 

2) ∆Ο∆/……………………………… Αριθµός Καταχώρησης : …………. στο βιβλίο Εγ-

κρίσεων και Εντολών Πληρωµής 

 

Κατόπιν τούτου ο κος Κ. …………………… µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει 

στην εταιρεία ………………………………….., που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρο-

ύσα σύµβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά περιγράφε-

ται στο άρθρο 1 την οποία αυτή αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφω-

νίες: 

                                                          

 

                                                             ΑΡΘΡΟ 1
ο   

 

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ – ΑΞΙΑ 

 

              Η ποσότητα, τα είδη και η τιµή της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι: 
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Α/Α Περιγραφή  Είδους                   
(Σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµα) 

Είδος 

ποσότητ

ας 

Ποσότητα 
Αξία σε € 

άνευ ΦΠΑ 

ΦΠΑ € 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  10W-40 API SL/CF 

  (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 860  
   

2 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  10W-40 API SL/CF 

  (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 400 
   

3 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  15W-40 ACEA E3-96 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 3.250 
   

4 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 20W-20 ΑPI CE/SJ η 

F 

 (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 240 
   

5 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  20W-50 API SJ/CF 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 2.080 
   

6 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

 SAE- 40  API  CE  

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 340   
   

7 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE- 50 ΑPI SJ & CF  

  (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 240 
   

8 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 80W-90 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα    1400    
   

9 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 80W-90 API GL5 

  (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 200 
   

10 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 85W-140 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   1.120    
   

11 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-80 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

12 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-80 MTF   

(Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα      120    
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13 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-90 API GL5 

200    (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 200 
   

14 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

Λιπαντικό χειροκίνητο µετάδοσης  

                  ΝV 3500  

(Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 100 
   

15 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ATF DEXTRON III 

   (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 1.520 
   

16 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ATF DEXTRON III 

   (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 204 
   

17 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 46 ISO VG 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

18 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 68 ISO VG 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

19 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ISO VG320 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

20 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛIK.   ΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΩΝ  SAE 10W 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 220    
   

21 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

Oil fluid 41  

(Σε δοχεία  1 LT) 

Λίτρα 36    
   

22 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ  

S2 G 220  

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 60 
   

23 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ  

S2 G 220  

 (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 8 
   

24 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR   

5 MA  

  (Σε δοχεία 19 LT) 

Λίτρα 57 
   

25 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR 

NICOLUBE 3525 η ισοδύναµο  

  (Σε δοχεία 19 LT) 

Λίτρα 76 
   

26 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR 

Oil HV46 Μπλέ/πράσινο  

Λίτρα 220 
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(Σε δοχεία 20 LT) 

27 

Γράσο  

Tύπος NLGI 2-3 Χρώµα µπλέ  

Θερµ.εύρος-40 Ο Cέω150 οC  

(Σε δοχεία  1 KG) 

Κιλά  1 
   

28 

Γράσο  

Tύπος NLGI 3 Χρώµα ξανθό   

Θερµ.εύρος-30 Ο Cέω120 οC  

(Σε δοχεία  1 KG) 

Κιλά 2 
   

29 

Γράσο  

Για ρουλεµάν γενικής χρήσης 

(Σε δοχεία 16 Κg) 

Κιλά 320   
   

30 

Γράσο  

Για ρουλεµάν γενικής χρήσης 

100   (Σε φύσιγγες  0,4 Κg) 

Τεµ.  100 
   

31 
Γραφιτούχο  Γράσο  NLGI-II 

(Σε δοχεία  1 KG) 
Κιλά 110 

   

32 

Aντισκουριακό σπρέι µε λάδι αυ-

ξηµ.δυεισδιτικότητας 

Αντιδιαβρωτικό,κατάλληλο για 

ρουλεµάν και ντίζες  

(Σε δοχεία σπρέιτων 400 ml )    

Τεµ. 6 
   

        

 

                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ:………………… 

 

                                                                                                                                ΠΛΕΟΝ   ΦΠΑ…………………… 

                                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ €…………….. 
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ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

Το τεχνικό µέρος της Σύµβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασµό µε 

την προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι είναι αναπόσπαστο µέρος 

αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 3ΑΡΘΡΟ 3ΑΡΘΡΟ 3ΑΡΘΡΟ 3οοοο    

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ----    ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο νοµό 

Αττικής .  

Η παράδοση των προσφερόµενων υλικών θα πραγµατοποιηθεί εντός εξήντα (60) 

εργασίµων ηµερών από την  ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης θα πραγ-

µατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παραλαβής της ΥΠΑ, εντός δέκα (10) ηµερολογια-

κών ηµερών από την παράδοση. 

    

                                                                                                                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4ΑΡΘΡΟ 4οοοο    

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ––––    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ––––    ΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣ    

 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1ο, θα γίνει µε την 

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ σε βάρος 

των πιστώσεων του τακτικού προlπολογισµού ΥΠΑ έτους 2018, µετά την Οριστική 

Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή του υλικού, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου Ορισ-

τικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής ΥΠΑ (ή σύµφωνα 

µε τους όρους πληρωµής της Προσφοράς όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της 

∆ιακήρυξης). 

Για την πληρωµή του αναδόχου, πέραν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτι-

κής και ποιοτικής παραλαβής, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής : 
• Σχετικό παραστατικό διακίνησης αγαθών. 

•       Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

•          Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της 

παράδοσης. 

•         Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της πα-
ράδοσης. 

• Τον αριθµό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιµο 
της πληρωµής, πιστοποιούµενος είτε µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε µε έγ-
γραφο της Τράπεζας. 

• Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα 
της παράδοσης. 

Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει), 

β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016),  

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Ποσοστό 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες σαν προκαταβολή φόρου εισοδή-
µατος (Ν. 2198/94 άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994). 

(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαµορφωθεί σχετικό κείµενο) 

                                       ΑΡΘΡΟ 5ο 

                          ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την παρούσα Σύµβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ’ αρ. 

…………………..…………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………………. 

ποσού …………………………, ηµ/νίας……………….……. που αντιπροσωπεύει το 5% της 

αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύµβασης. 

                                                        ΑΡΘΡΟ 6ο  

                                              ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Θα παρέχεται, για όλα τα λιπαντικά, εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προw-

όντων 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

µε αρ. ∆11/Ε/…………… απόφαση κατακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην υπ’ αρ. 13/2018 ∆ιακήρυξη σε συνδυ-

ασµό µε την προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 

 

Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 

συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 

 

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης, τα δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο τµήµα της 

ΥΠΑ, το  άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

 

 

 

 

 

            
                ΓΙΑ ΤΗΝ  

        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 
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                                                                                                                                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’                   

        ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ      (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  ΣΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ∆Ι-

ΑΓ/ΣΜΟ –ΕΣΗ∆ΗΣ)    

Άρθρο 79 "Ευρωπαwκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης του ν. 4412/2016 

(147/A/08.08.2016), (ενσωµάτωση  στην εθνική έννοµη τάξη του άρθρου 

59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 

δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από 

τους οικονοµικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 

τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προlποθέσεις όπως ορίζονται στο ν. 4412/2016.                         
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                                                                                                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’    
                                                                                                                                        ΑΑΑΑΑΑΑΑ )))))))) ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ∆∆∆∆∆∆∆∆ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ         ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΝΝΝΝΝΝΝΝ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ     

                                                                                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

……………………………… 

ΕΙ∆ΟΣΕΙ∆ΟΣΕΙ∆ΟΣΕΙ∆ΟΣ    

Προσφερόµενο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό % 

Αριθµητικά 

Προσφερόµενο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό % 

Ολογράφως 

  1) πετρελαίου θέρ-

µανσης:  

   2) κίνησης για οχή-

µατα(πετρέλαιο κίνη-

σης µε βιοντίζελ):     

   3) αµόλυβδη βενζίνη 

για τα οχήµατα:     

   4) και πετρέλαιο κί-

νησης χωρίς πρόσµιξη 

bio-diesel για Η/Ζ:     
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ΒΒΒΒΒΒΒΒ ))))))))         ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ∆∆∆∆∆∆∆∆ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΓΓΓΓΓΓΓΓ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΑΑΑΑΑΑΑΑ         ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΝΝΝΝΝΝΝΝ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΜΜΜΜΜΜΜΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΟΟΟΟΟΟΟΟ ΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΣΣΣΣΣΣΣΣ         ΛΛΛΛΛΛΛΛ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΠΠΠΠΠΠΠ ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΝΝΝΝΝΝΝΝ ΤΤΤΤΤΤΤΤ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚ ΑΑΑΑΑΑΑΑ     

 

Α/Α Περιγραφή  Είδους                   
(Σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµα) 

Είδος 

ποσότητ

ας 

Ποσότητα 
Αξία σε € 

άνευ ΦΠΑ 

ΦΠΑ € 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  10W-40 API SL/CF 

  (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 860  
   

2 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  10W-40 API SL/CF 

  (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 400 
   

3 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  15W-40 ACEA E3-96 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 3.250 
   

4 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 20W-20 ΑPI CE/SJ η 

F 

 (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 240 
   

5 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE  20W-50 API SJ/CF 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 2.080 
   

6 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

 SAE- 40  API  CE  

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 340   
   

7 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE- 50 ΑPI SJ & CF  

  (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 240 
   

8 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 80W-90 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα    1400    
   

9 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 80W-90 API GL5 

  (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 200 
   

10 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 85W-140 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   1.120    
   

11 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-80 API GL5 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
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12 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-80 MTF   

(Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα      120    
   

13 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

SAE 75W-90 API GL5 

200    (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 200 
   

14 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

Λιπαντικό χειροκίνητο µετάδοσης  

                  ΝV 3500  

(Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 100 
   

15 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ATF DEXTRON III 

   (Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 1.520 
   

16 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ATF DEXTRON III 

   (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 204 
   

17 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 46 ISO VG 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

18 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 68 ISO VG 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

19 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ISO VG320 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα   200    
   

20 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

ΛΑ∆Ι ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛIK.   ΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΩΝ  SAE 10W 

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 220    
   

21 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα και Η/Ζ.  

Oil fluid 41  

(Σε δοχεία  1 LT) 

Λίτρα 36    
   

22 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ  

S2 G 220  

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 60 
   

23 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR   

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ  

S2 G 220  

 (Σε δοχεία 4 LT) 

Λίτρα 8 
   

24 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR   

5 MA  

  (Σε δοχεία 19 LT) 

Λίτρα 57 
   



    

    

    

    

 

 

71 
 

 

        

        

 

25 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR 

NICOLUBE 3525 η ισοδύναµο  

  (Σε δοχεία 19 LT) 

Λίτρα 76 
   

26 

Λιπαντικά για Π/Ο, Ειδικά και επιβα-

τικά οχήµατα ι Η/Ζ και RADAR 

Oil HV46 Μπλέ/πράσινο  

(Σε δοχεία 20 LT) 

Λίτρα 220 
   

27 

Γράσο  

Tύπος NLGI 2-3 Χρώµα µπλέ  

Θερµ.εύρος-40 Ο Cέω150 οC  

(Σε δοχεία  1 KG) 

Κιλά  1 
   

28 

Γράσο  

Tύπος NLGI 3 Χρώµα ξανθό   

Θερµ.εύρος-30 Ο Cέω120 οC  

(Σε δοχεία  1 KG) 

Κιλά 2 
   

29 

Γράσο  

Για ρουλεµάν γενικής χρήσης 

(Σε δοχεία 16 Κg) 

Κιλά 320   
   

30 

Γράσο  

Για ρουλεµάν γενικής χρήσης 

100   (Σε φύσιγγες  0,4 Κg) 

Τεµ.  100 
   

31 
Γραφιτούχο  Γράσο  NLGI-II 

(Σε δοχεία  1 KG) 
Κιλά 110 

   

32 

Aντισκουριακό σπρέι µε λάδι αυ-

ξηµ.δυεισδιτικότητας 

Αντιδιαβρωτικό,κατάλληλο για 

ρουλεµάν και ντίζες  

(Σε δοχεία σπρέιτων 400 ml )    

Τεµ. 6 
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