
 

 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:48130/21.10.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          40η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την  21.10.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Οκτωβρίου  

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 46313/09.10.2015 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.10.2015 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.            «   « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.   «           « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «    « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ      «     « 

7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.             «    « 

8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

ΑΠΟΦΑΣΗ –398– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, για 

την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου 

εκτέλεσης. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 48122/21-10-2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Σας στέλνουμε τη με κωδικό Π90/2015 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών έτους 2016»   και το αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και σας γνωρίζουμε ότι στον υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμό του  Δήμου μας  για το οικονομικό έτος 2016 έχουν προβλεφθεί οι 

κατάλληλοι κωδικοί για τη συγκεκριμένη  προμήθεια , ποσού  297.130,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 

68.339,90 €. 

      Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

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



 

 

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

 Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005. 

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

θεμάτων». 

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

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

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

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

θεμάτων». 

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

               στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

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

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

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

διατάξεις». 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Το άρθρο 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου αρ. ΦΕΚ 240Α/12-12-2012, , που κυρώθηκε 

με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του 

Ν.4257/2014, σύμφωνα με το οποίο «παρ. 1.Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών , 

για προμήθειες α. τροφίμων ,β. λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων 

των σχετικών υπηρεσιών γ. πετρελαιοειδών  και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού  



 

υλικού για τις ανάγκες των Δήμων , των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων 

,πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους).Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 

αντιτίθεται στο παρόν καταργείται και παρ. 4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς 

και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 

3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 

του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οποιουδήποτε εκ των 

δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η 

διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά 

από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. 

Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», τα πρωτογενή αιτήματα 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβαν τους παρακάτω 

Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): για τον Δήμο 15REQ003133464 , για την 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 15REQ003132520, για την Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 15REQ003132839 . 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 

1. Την έγκριση πίστωσης 297.130,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 68.339,90 € σε βάρος κωδικών στον 

υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου μας  για το οικονομικό έτος 2016 

2. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

3. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω        

     Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

Β. Εγκρίνει: 

1. Πίστωση  ποσού 297.130,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 68.339,90 €  σε βάρος κωδικών στον υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου μας  για το οικονομικό έτος 2016 για την «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές  

3. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» τον 

Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. 

Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής (Μ. Χ. Τ.), όπως αυτή  



 

πιστοποιείται  για το Νομό Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά. 

4. Καθορίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

έτους 2016» και έχουν ως κατωτέρω: 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (ΣΧΕΔΙΟ) 
   O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων 
Χονδρικών Τιμών (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής 
αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) και του πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ 
ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Αττικής από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά 
(Δ’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016», προϋπολογισμού 413.290,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23 % 
95.056,70 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και των σχολείων του Δήμου Ιλίου για 
όλη τη διάρκεια του 2016. Η προαναφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να είναι και αρνητική, 
χωρίς να υπερβαίνει το 5 %, σύμφωνα με το 63ο άρθρο του Ν. 4257/2014. Τα στοιχεία των προς 
προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π90/2015 
μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προαναφερόμενες Μέσες Χονδρικές Τιμές, οι οποίες πιστοποιούνται για το Νομό Αττικής από 
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
παρουσιάζονται τόσο στην ιστοσελίδα fuelprices.gr του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
όσο και στην ιστοσελίδα efpolis.gr της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών και ο διαχωρισμός τους σε τέσσερις (4) ομάδες 
αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη 
δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που 
συμπεριλαμβάνονται σε μόνο μία από τις ομάδες, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική μελέτη, την οποία 
και θα διεκδικήσουν, είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται και στις 
τέσσερις (4) ομάδες ειδών, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική μελέτη, τις οποίες και θα διεκδικήσουν, 
την καθεμιά όμως ξεχωριστά. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το 
σύνολο τουλάχιστον της μίας από τις ομάδες ειδών της προμήθειας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 
5 και 6 του 32ου άρθρου, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος VIII, του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 
64 Α’/16-3-2007, είναι σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της 
διακήρυξης με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς 
παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr. 

Ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον Δήμο Ιλίου δημοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο είναι η …../…../2015. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν 
τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 
14053/ΕΥΣ 1749/2008. 

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η  

http://www.ilion.gov.gr/
http://www.ilion.gov.gr/


 
 
……/……/2015. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η ……/……/2015. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η ……/……/2015 και ώρα …….. . 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 
120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 
6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. 
Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την ……/……/2015 από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο, δηλαδή την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. 
Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα 
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 
παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο 
από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Δ/νση Δημαρχείου Ιλίου : Κάλχου 48 - 50 (Τ. Κ. 131 22) 
Τηλ. : 213-2030.136, 213-2030.185 
Fax : 210-2691.864 
URL: www.ilion.gov.gr 

 
Άρθρο 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 
 Της με αριθμό 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’/23-03-1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 
 Του Π. Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 

 Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 
Α’/28-09-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/08-06-2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 
ιδίως του 209ου άρθρου, όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την 3η παράγραφο του 
22ου άρθρου του Ν. 35362007 (/ΦΕΚ 42 Α’/23-02-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση  

http://www.ilion.gov.gr/


 
 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης». 

 Tης Υπουργικής Απόφασης Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010) «Σύναψη, εκτέλεση και 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 
(παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95». 

 Tης Υπουργικής Απόφασης 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-03-2008) «Υπουργική 
απόφαση συστήματος διαχείρισης». 

 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως της Ζ’ παραγράφου του. 

 Του Π. Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010 – Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 209 Α’/10-12-
2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31-03-2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». 

 Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

 Του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις». 

 Της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. 
ΔΗ. Σ.)». 

 Της με αριθμό πρωτοκόλλου Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

 Της Υπουργικής Απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317 Β’/23-04-2012) «Ρυθμίσεις για 
το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 Της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ 1675 Β’/08-07-2013) «Όροι και διαδικασία 
είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 

 Του Ν. 42502014 (/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π. Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 63ου άρθρου. 

 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 



 
 

 Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’/19-03-201)5 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του 37ου άρθρου. 

 Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/25-09-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β’/04-02-2010 – Διόρθωση 
σφάλματος στο ΦΕΚ 152 Β’/17-02-2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου 
κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-2012) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/7-10-2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-2006) 
«Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β’/28-01-2010) 
«Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 92/2009 «Προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-
10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», 
καθώς και της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-
08-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 510/07-10-2004 (ΦΕΚ 872 Β’/04-06-2007) 
«Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) 
«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 Β΄/05-09-2003 – 
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης 
πετρελαίου θέρμανσης». 

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-2005) «Απαιτήσεις, όροι 
κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 

 Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως του 4ου 
άρθρου της. 

1.2 Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. 
Α. 

 
Άρθρο 2ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) 
είναι : 
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
- Το τιμολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Ο προϋπολογισμός προσφοράς και 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 
 
Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η ……/……/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία  



 
 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. 

Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η ……/……/2015 και ώρα …….. .  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 
Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο 17ο και το 18ο άρθρο της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 4ο 
Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών) είναι η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε. Δ. Δ.) που συγκροτήθηκε για τις 
προμήθειες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου με την υπ’ αριθμ. 007/16-
01-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει του 46ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 
11389/1993 και του 26ου άρθρου του Ν. 4024/2011 και αποτελείται από τους :  
Τακτικά μέλη Επιτροπής  
α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
β.  ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
γ. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής  
α. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
β.  ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
γ.  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Στο Τμήμα Προμηθειών (Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, Τ. Κ. 131 22, τηλ. 213-2030.136, 213-
2030.185, 213-2030.195, fax 210-2691.864, e-mail : promithies@ilion.gr, κα Α. Δασκαλάκη, κ. Γ. 
Ζουμπουλίδης, κα Α. Μαράτου), την υπηρεσία του Δήμου Ιλίου που διενεργεί το διαγωνισμό, 
βρίσκονται η μελέτη και η διακήρυξη και εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, να λαμβάνουν 
γνώση, χωρίς να απαιτείται η καταβολή ποσού για τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων. Το πλήρες 
σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr. 
 
Άρθρο 5ο (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18)   
Δικαίωμα συμμετοχής  
5.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 

Για το πετρέλαιο κίνησης (Α’ ομάδα ειδών) και την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα ειδών) 
α) Νομικά Πρόσωπα με :  
i) άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με 
το  6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, ή  
ii) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης 
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου. 
β) Φυσικά Πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την 
περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η 
παράγραφο του ίδιου άρθρου. 
γ) Συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με μέλη :  
i) Νομικά Πρόσωπα με άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων  
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κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το  6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, ή  
ii) Νομικά Πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την 
περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η 
παράγραφο του ίδιου άρθρου, ή  
iii) Φυσικά Πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την 
περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η 
παράγραφο του ίδιου άρθρου. 
Για το πετρέλαιο θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) 
α) Νομικά Πρόσωπα με :  
i) άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με 
το  6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, ή  
ii) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης 
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου, ή  
iii) άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της 
3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002. 
β) Φυσικά Πρόσωπα με :  
i) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης 
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου, ή  
ii) άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της 
3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002. 
γ) Συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με μέλη :  
i) Νομικά Πρόσωπα με άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων 
κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το  6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, ή  
ii) Νομικά Πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την 
περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η 
παράγραφο του ίδιου άρθρου, ή  
iii) Νομικά Πρόσωπα με άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με 
την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, ή  
iv) Φυσικά Πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την 
περίπτωση (α) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η 
παράγραφο του ίδιου άρθρου, ή  
v) Φυσικά Πρόσωπα με άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με 
την περίπτωση (γ) της 3ης παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002. 
Για τα λιπαντικά (Δ’ ομάδα ειδών) 
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Οι συνεταιρισμοί. 
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 
προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. 
Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία 
εγγραφής. 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

   Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους  



 
 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ. Π. Α. (VAT Ιdentification Number) και 
ταχτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

   Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταχτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας : 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX 
Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π. Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία 
 να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
Άρθρο 6ο    
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6) 

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται σε βάρος του υποψήφιου προμηθευτή 
 
Άρθρο 7ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7 και Ν. 3054/2002, άρθρα 6 και 
7) 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 
τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή 
αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 και το 11ο άρθρο της Υπουργικής 
Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2 % επί της ενδεικτικά 

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης εκτός Φ. Π. Α., όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά 
παρακάτω στην 1η παράγραφο του 8ου άρθρου της παρούσας διακήρυξης. 

7.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην 1η παράγραφο του 2ου 
άρθρου της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/01/1998 σελ. 1), 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 3ο άρθρο της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/06/1997 σελ.1) και στην 1η παράγραφο του 3ου άρθρου της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ. 2), 
γ) απάτη, κατά την έννοια του 1ου άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48), 



 
 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 1ο άρθρο 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/06/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η 
οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995), 
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
στ) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα  
ζ) αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

7.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

7.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές τόσο για τα μέλη 
τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τονίζεται ότι το σύνολο του απασχολούμενου στον 
υποψήφιο προμηθευτή προσωπικού περιλαμβάνει όλους τους απασχολούμενους σε αυτόν, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον 
ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Διευκρινίζεται ότι το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά και : 
 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης 

και, 
 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για 
κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
7.3, 7.5 και 7.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, 
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

7.8 α) Για τους υποψήφιους προμηθευτές που διεκδικούν το μέρος της προμήθειας που 
αφορά το πετρέλαιο κίνησης (Α’ ομάδα ειδών) ή / και την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ 
ομάδα ειδών) : 
i) Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με 
το  6ο άρθρο του Ν. 3054/2002 (δεκτή και σε μορφή ευκρινούς φωτοαντιγράφου), η οποία θα 
πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης 
Εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής που εδρεύον σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και πληρούν τις προϋποθέσεις για ελάχιστο κεφάλαιο και διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων,  



 
 
σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο όγκο πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, οι οποίες 
αναφέρονται στο 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, στις περιπτώσεις (α), (αα), (ββ), (β) και (γ), 
αντίστοιχα, της 5ης παραγράφου του ή 
ii) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης 
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου (δεκτή και σε μορφή ευκρινούς φωτοαντιγράφου). 
β) Για τους υποψήφιους προμηθευτές που διεκδικούν το μέρος της προμήθειας που 
αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) : 
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της 3ης 
παραγράφου του 7ου άρθρου του Ν. 3054/2002, σε συνδυασμό με την 8η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου, ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με την περίπτωση 
(γ) της 3ης παραγράφου του ίδιου άρθρου (δεκτή και σε μορφή ευκρινούς φωτοαντιγράφου). 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προμηθευτές διαθέτουν άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και 
πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το 6ο άρθρο του Ν. 3054/2002, 
δύνανται να την προσκομίσουν στη θέση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή 
της άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την 

ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά των εδαφίων 7.2 και 7.5 : 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν 
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Διευκρινίζεται, εδώ, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο. Ε. & Ε. Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α. Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω. 
β)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ)  Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 και 7.8 ανωτέρω. 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 
2. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλει Προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, πρέπει 
να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει,  



 
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της 
Προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση 
κατακύρωσης του Έργου σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη 
της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα 
αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα 
μέλη εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα 
του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.9 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των παραπάνω παραγράφων 
7.1 ως 7.7 ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο 
ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 

7.10 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 
Για μια Ανώνυμη Εταιρεία δεν απαιτείται οτιδήποτε άλλο ως νομιμοποιητικό έγγραφο πέρα από :  
α) ισχύον καταστατικό αυτής,  
β) σειρά Φ. Ε. Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και  
γ) Φ. Ε. Κ. στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
Προκειμένου για Ι. Κ. Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των 
τροποποιήσεών του από το κατά τόπο αρμόδιο Γ. Ε. ΜΗ., και απόφαση των εταίρων για ορισμό 
του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.   
Προκειμένου για Ε. Π. Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 
της Ε. Π. Ε.  
Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο. Ε., Ε. Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος για τις Α. Ε., 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. 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

7.11 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε 
αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 
δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά 
και τις προσφορές τους τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις : 

7.12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7.13 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται, με την κατάθεση της 
προσφοράς του, σε περίπτωση που αποκλειστεί η προσφορά του, κατά το στάδιο του ελέγχου 
των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, για κάποια/ες από τις ομάδες που συμμετέχει, να  



 
 
εμφανιστεί στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η 
οικονομική του προσφορά για το σύνολο των ομάδων για τις οποίες έχει καταθέσει προσφορά, 
η οποία όμως δεν θα ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη του μειοδότη για τις ομάδες για τις οποίες 
η συμμετοχή του έχει αποκλειστεί. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη μορφή τους πριν αυτές 
υποβληθούν σε μορφή αρχείου .pdf (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους 
προμηθευτές) 
 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 
εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές 
και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί, καθώς και τα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με την προσφορά τους  
  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 
και πετρέλαιο θέρμανσης) 

7.8β 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο θέρμανσης) 7.8β 

Ένορκη δήλωση 7.9 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση αποκλεισμού προσφοράς 7.13 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την 
προσφορά τους 

 

  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 



Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 
και πετρέλαιο θέρμανσης) 

7.8β 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο θέρμανσης) 7.8β 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 7 παρ. δ περιπτ. β 

Ένορκη δήλωση 7.9 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση αποκλεισμού προσφοράς 7.13 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει σε 
ένωση με την  
προσφορά της ένωσης 

  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 
και πετρέλαιο θέρμανσης) 

7.8β 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο θέρμανσης) 7.8β 

Ένορκη δήλωση 7.9 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση αποκλεισμού προσφοράς 7.13 

 
Άρθρο 8ο  
Εγγυήσεις 
8.1 Εγγύηση συμμετοχής 
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο 

των ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. 
(δηλαδή τουλάχιστον 8.265,80 €), σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου 
άρθρου του Ν. 4281/2014. 

β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. 

γ)   Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην 
περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2 % όχι επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς 
προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται 
για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

δ)   Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Ιλίου μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά  

 



 
 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

ε) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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

ζ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

η) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος ΙΛΙΟΥ). 
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαίρεσης και της διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε  τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

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

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα.  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα 
από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 

η) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
8.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του συμβατικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : 

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., σύμφωνα με το (β) εδάφιο της 1ης παραγράφου 
του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 

να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), με 
τις εξής διαφοροποιήσεις : 

1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 



 
 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 

Άρθρο 9ο  
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
9.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 1ης 
παραγράφου του 11ου άρθρου της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013, στο Π.Δ. 60/2007 και 
συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 11389/1993). 

9.2 Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :  
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Όπου ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

9.3 Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί 
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το 7ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά συμμετοχής). 
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 
(1) Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η 
ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
(2) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν τα όσα 
απαιτούνται από τη σχετική με κωδικό Π90/2015 μελέτη του Δήμου Ιλίου. 
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

9.4 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 
λέξεων όπως «δωρεάν ____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

9.5 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 ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 



 
 
9.6 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) 
στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, πλην των Φ. Ε. Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα 
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, για παράδειγμα, η εγγυητική 
συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς κ. τ. λ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιον τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

9.7 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν 
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι 
εντός της περιόδου από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.). 

9.8 Σε περίπτωση μη υποβολής ή, κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.9 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του  συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Συγκεκριμένα : 
α) Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε 
ομάδας. 
β) Η προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής πρέπει να προκύπτει 
με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα 
με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
γ) Οι προσφερόμενες ποσοστιαίες εκπτώσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ενδεχόμενες υπέρ 
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως 
προβλέπεται στην διακήρυξη. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.10 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 
περίπτωση, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς : 
 
Α) Για την Α’ ομάδα ειδών (Πετρέλαιο DIESEL κίνησης), την Β’ ομάδα ειδών 
(Αμόλυβδη βενζίνη) και την Γ’ ομάδα ειδών (Πετρέλαιο θέρμανσης), στις οποίες 
μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της Μέσης  



 
 
Χονδρικής Τιμής (Μ. Χ. Τ.) του μοναδικού προς προμήθεια είδους της κάθε ομάδας ειδών κατά 
την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή ορίζεται για το Νομό Αττικής στο αντίστοιχο ισχύον 
δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει ανά ομάδα μετά την 
αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την ενδεικτική τιμή του 
μοναδικού προς προμήθεια είδους της κάθε ομάδας ειδών (χωρίς Φ. Π. Α.), όπως 
αυτή δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με κωδικό Π90/2015 μελέτης του 
Δήμου Ιλίου, που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη για την αντίστοιχη ομάδα. 
 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 
ζητείται από την διακήρυξη) 3 % για την ομάδα Α’ (Πετρέλαιο DIESEL κίνησης). 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει 
ως τιμή προσφοράς : 0,90 – (0,90 x 0,03) = 0,87. 
 
Β) Για την Δ’ ομάδα ειδών (Λιπαντικά), στην οποία μειοδότης αναδεικνύεται ο 
προσφέρων την χαμηλότερη συνολική τιμή, θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την συνολική τιμή με δύο δεκαδικά ψηφία (αριθμό), χωρίς Φ. Π. Α., για τα προς 
προμήθεια λιπαντικά.  
 
Παράδειγμα για την συμπλήρωση στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος της τιμής προσφοράς για την Δ’ ομάδα ειδών (Λιπαντικά). Ο 
συμμετέχων έχει προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδας, χωρίς Φ. Π. Α., για καθένα από τα 
δέκα τρία (13) είδη της Δ’ ομάδας, όπως ακριβώς ζητείται από την διακήρυξη. Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει για την Δ’ 
ομάδα ειδών ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει από το άθροισμα, χωρίς Φ. Π. Α., των 
επιμέρους τιμών προσφοράς του για το σύνολο των ποσοτήτων (στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της με κωδικό Π90/2015 μελέτης το αντίστοιχο συνολικό ποσό χωρίς Φ. Π. Α. 
είναι 9.590,00  €).    
 
Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης για τις 
Α’, Β’ και Γ’ ομάδες ειδών, έχουν αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄ (αρχεία excel), σε μορφή pdf. 
 

9.11 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

9.12 Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, 
δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης 
κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της 
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

9.13 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την προσφορά 
ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1ου 
άρθρου του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 
υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος,  



 
 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5 %, ιδίως ζητώντας 
τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 6η 
παράγραφο του 22ου άρθρου του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των 
στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

9.14 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

9.15 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 6ο άρθρο της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013. 

9.16 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

9.17 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα 
οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, 
θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

9.18 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 

9.19 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή 
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόμενου και ρητά δεν αφορά την οικονομική προσφορά του. 

 
Άρθρο 10ο 
Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης και του Διαγωνισμού 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι την ……-……-2015, και 
παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
ήτοι μέχρι την ……-……-2015. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο  

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


 
 
σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
Άρθρο 11ο   
Προσκόμιση δείγματος 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε 
τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει 
ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η  μη προσκόμιση δείγματος δεν 
είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

 
Άρθρο 12ο  
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13) 
12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
12.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 

ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 

12.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύμβασης αυτής. 

 
Άρθρο 13ο  
Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14) 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή 
εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 14ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15) 
14.1 Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 και Ν. 3886/2010 άρθρο 4), 
μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

14.2 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της περίληψης 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής, όπως 
είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια  



 
 
 για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου (ανάρτηση του σχετικού πρακτικού του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού). 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου που αποφαίνεται τελικά. 

14.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και οι αποφάσεις της 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. 

14.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται δεκτές. 

14.5 Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf με τη 
διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/ΦΕΚ 66 Α’//31-3-2011 και της Υπουργικής απόφασης 
«περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν. 

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα 
θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 
 

Άρθρο 15ο  
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16) 

15.1 Για το πετρέλαιο κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα ειδών) 
και το πετρέλαιο θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) 
Επειδή η τιμή των προς προμήθεια ειδών δεν παραμένει σταθερή αλλά αναπροσαρμόζεται, θα 

γίνουν δεκτές και προσφορές που θα προβλέπουν αναπροσαρμογές της τιμής, η οποία όμως θα 
παραμένει πάντοτε τουλάχιστον ίση προς τη Μέση Χονδρική Τιμή όπως αυτή ορίζεται για το Νομό 
Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 

Μειοδότης για κάθε προς προμήθεια είδος ανακυρήσσεται ο προσφέρων την αντίστοιχη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής του, όπως αυτή ορίζεται για το Νομό 
Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Η τιμολόγηση 
θα γίνεται σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ. Π. Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του 
προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, 
καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος ή δασμό. 

Η διαμορφούμενη Μέση Χονδρική Τιμή (Μ. Χ. Τ.) κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών θα 
πιστοποιείται για το Νομό Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της Μ. Χ. Τ. από την 
παραπάνω υπηρεσία, για τιμή θα λαμβάνεται η πιο πρόσφατα πιστοποιημένη Μ. Χ. Τ. η οποία δε θα 
πρέπει να απέχει περισσότερο από 10 ημέρες προ της παράδοσης. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να υποβάλλεται από τον προμηθευτή κάθε 
εβδομάδα πινάκιο με τις ισχύουσες τιμές χονδρικής πώλησης, απαραίτητο για την τεκμηρίωση του 
κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών. 

Η μέση τιμή χονδρικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του είδους θα επιβαρύνεται με το 
συνολικό ποσό των νομοθετημένων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι υπέρ ΤΑΔΚΥ κρατήσεις θα είναι 2 % για τα καύσιμα, ο δε φόρος θα είναι 1 %. Οι κρατήσεις 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 
15.2 Για τα λιπαντικά (Δ’ ομάδα ειδών) 

Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 



 
 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθμητικώς μονάδα 

μέτρησης, καθώς και αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών στην προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται όρος 
περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Γι’ 
αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται. 

Οι υπέρ ΤΑΔΚΥ κρατήσεις θα είναι 2 % για τα λιπαντικά, ο δε φόρος θα είναι 4 %. Οι κρατήσεις 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
 
Άρθρο 16ο  
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
16.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – 
Ε. Δ. Δ.), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

16.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία 
και ώρα που καθορίζεται από τον Δήμο Ιλίου. 

16.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου 
να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

16.4 Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη 
ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ. χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια 
ώρα τρεις (3) ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι 
αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για 
την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα 
υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 
Άρθρο 17ο  
Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα : 
17.1 Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών,  



  
 

και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για 
την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που 
παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

17.2 Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής παραλαμβάνει 
τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή 
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν 
αποσφραγίζονται. 

17.3 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

17.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη 
συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

17.5 Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 
συστήματος από το Δήμο Ιλίου, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της 
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 
φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις 
– συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

17.6 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης 
των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
(με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες. 
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 
την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 
στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

17.7 Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται / 
γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο 
του διαγωνισμού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν. 

17.8 Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

17.9 Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), 
κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή  



 
 

την εξέταση τυχόν προσφυγών ή παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν για το στάδιο, ορίζεται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, 
αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 

17.10 Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

17.11 Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους φακέλους με την ένδειξη 
Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούμενο στάδιο. 
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται / 
γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της 
ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

17.12 Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 
στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

17.13 Για την τελική επιλογή του προμηθευτή για κάθε προς προμήθεια είδος, κριτήριο είναι η 
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί της αντίστοιχης Μέσης Χονδρικής 
Τιμής (Μ. Χ. Τ.), όπως αυτή πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. 
Τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών : 

α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης. 

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  
γ) Η προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση σε σχέση με τις ποσοστιαίες εκπτώσεις που 

προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή 
παρεμφερές υλικό. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία 
πλήρης και οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς 
ποσοστιαία έκπτωση και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που 
είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

17.14 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

17.15 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

17.16 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η δε 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στον περιφερειάρχη για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την 
κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 



 
 
Άρθρο 18ο 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου άρθρου του Ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (Υπουργική Απόφαση 
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης (β) της 2ης παραγράφου του 
6ου άρθρου του Ν. 4155/2013. 
 
Άρθρο 19ο  
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995) 
19.1  Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση 

του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : 
α.  Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο 

προμηθευτής.   
β.  Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
γ.  Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  
19.2  Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : 
α.  Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το 

σύνολο της ποσότητας ή μέρος της, 
β.  συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση 

των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 
γ.  τελική ματαίωση της προμήθειας και επαναδιεξαγωγή του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την 

τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
 
Άρθρο 20ο  
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22) 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή 
νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει 
ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
 
Άρθρο 21ο  
Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 23 παρ. 
1 και 2) 
21.1 Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να γίνει 

εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993. 

21.2 Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον 
προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η 
απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της 
προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 

 
Άρθρο 22ο  
Προέλευση των προς προμήθεια ειδών 
 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 
παραγωγής των προς προμήθεια ειδών. Επίσης υποχρεούνται να δηλώσει τα διυλιστήρια που θα 
παράγουν  τα προς προμήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασής τους. 
 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 



 
 
Άρθρο 23ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24) 

23.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής 
που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. 
Εφ' όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

23.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. 
Απ. 11389/1993. 

 
Άρθρο 24ο  
Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη 
τους ότι η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η 
σχετική σύμβαση. 
 
Άρθρο 25ο  

Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2) 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωμής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα 
παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται 
από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση 
των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
 



 
 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
 
Άρθρο 26ο   
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29) 

α) Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη 
Το πετρέλαιο DIESEL κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται στις δεξαμενές του 

Δήμου επί της οδού Μπίμπιζα 1α. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου κίνησης 
και της αμόλυβδης βενζίνης στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τους αντίστοιχους 
προμηθευτές υπέρ των οποίων θα κατακυρωθεί η προμήθεια για κάθε είδος. 

Οι παραγγελίες του πετρελαίου DIESEL κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνονται 
τμηματικά και ο αντίστοιχος προμηθευτής θα ενημερώνεται μία (1) μέρα πριν την παράδοση και 
θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των 
αργιών. Ο κάθε προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση 
του πετρελαίου DIESEL κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης, αντίστοιχα. 
 
β) Πετρέλαιο θέρμανσης 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του 
Δήμου Ιλίου, των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, των Κ. Α. Π. Η του Δήμου, των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και των σχολείων του Δήμου. Οι παραγγελίες 
του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα 
πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα 
είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των 
αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση. 

 
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα και με το 

σχετικό με αριθμό πρωτοκόλλου 41032/10-09-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, 
Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, οι τόποι παράδοσης, καθώς και οι εκτιμούμενες ως 
μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης για όλη τη διάρκεια του 2016 και ο αντίστοιχος 
αναμενόμενος αριθμός παραδόσεων σε ετήσια βάση, περιγράφονται ως εξής : 
α) Το Β’ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γ. Κακούρης» στην διασταύρωση των οδών Καπετάν Βέρα και 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, με συνολική ετήσια ποσότητα παράδοσης 5.000 λίτρα (lt.) και παράδοση 
ανάλογα με τη χρήση δύο (2) με τρεις (3) φορές το χρόνο. 

β) Το Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής στην διασταύρωση της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου με 
την οδό Ισιδώρας, με συνολική ετήσια ποσότητα παράδοσης 500 λίτρα (lt.) και παράδοση μία (1) 
με δύο (2) φορές το χρόνο. 
γ) Το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας στην διασταύρωση των οδών Πριάμου και Πρέσπας, με 
συνολική ετήσια ποσότητα παράδοσης 4.000 λίτρα (lt.) και παράδοση δύο (2) με τρεις (3) φορές 
το χρόνο. 
 

Αντίστοιχα, για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, σύμφωνα και με το 
σχετικό με αριθμό πρωτοκόλλου 40715/09-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, 
οι τόποι παράδοσης, καθώς και οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης 
για όλη τη διάρκεια του 2016 περιγράφονται ως εξής : 

 

1.  1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός : Οδός Καλπακίου & Ζίτσης (τηλ. 210-2639.105). 
Ποσότητα :  7.000 λίτρα. 

2.  2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός : Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 (τηλ. 210-2626.200). 
Ποσότητα :  7.000 λίτρα. 

3.  4ος Παιδικός Σταθμός : Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 169Α (τηλ. 210-2610.344). 
Ποσότητα :  5.000 λίτρα. 



 
 

4.  6ος Παιδικός Σταθμός : Οδός Δημητσάνης και Παγκάλου (τηλ. 210-2618.810). 
Ποσότητα :  5.000 λίτρα. 

5.  7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός : Οδός Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης (τηλ. 210-2631.900). 
Ποσότητα :  7.000 λίτρα. 

6.  8ος Παιδικός και 10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός : Οδός Ζαγορίου 31 - 33 (τηλ. 210-2625.942 και 
210-5059.622, αντίστοιχα). 
Ποσότητα :  7.000 λίτρα. 
 
Επίσης, για τα Κ. Α. Π. Η. και τον Συμβουλευτικό Σταθμό ΚΕ. Θ. Ε. Α. του Δήμου, σύμφωνα και 

με το σχετικό με αριθμό πρωτοκόλλου 41102/10-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας, οι τόποι παράδοσης, καθώς και οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες 
ποσότητες παράδοσης για όλη τη διάρκεια του 2016 περιγράφονται ως εξής : 
1. Α’ Κ. Α. Π. Η. (Οδός Δαναών 35, τηλ. 210-2620.001) : 2.500 λίτρα. 
2. Β’ Κ. Α. Π. Η. (Οδός Μελίκης 17, τηλ. 210-2638.951) : 2.500 λίτρα. 
3. Γ’ Κ. Α. Π. Η. (Οδός Αγίας Αικατερίνης 12, τηλ. 210-2627.822) : 2.500 λίτρα. 
4. Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΕ. Θ. Ε. Α. (Οδός Αθηνάς 47, τηλ. 210-2630.454) : 1.000 λίτρα. 

 
Ακόμα, για τα σχολεία του Δήμου Ιλίου, οι τόποι παράδοσης παρουσιάζονται παρακάτω : 

1. 1ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ναυσικάς και Έκτορος – τηλ. 210-2615.686). 
2. 2ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ευαγγελιστρίας 36 και Αίαντος – τηλ. 210-2617.500). 
3. 3ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 24 – τηλ. 210-5020.750). 
4. 4ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πολυτέκνων 20 – τηλ. 210-2690.443 και 

210-2612.083, αντίστοιχα). 
5. 6ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Αλβανικού Έπους 54 – τηλ. 210-2637.431). 
6. 7ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Μπουμπουλίνας 2 – τηλ. 210-5765.945). 
7. 9ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Αιακού 80–82 – τηλ. 210-2623.646). 
8. 10ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Ηρακλείου και Μελ. Βασιλείου – τηλ. 210-2637.455). 
9. 13ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Καππαδοκίας 21 – τηλ. 210-5772.352 και 

210-5786.192, αντίστοιχα). 
10. 14ο και 22ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καίτης Βιτυβίλια 34 και Ευαγγελίστριας – τηλ. 210-2624.956). 
11. 15ο και 30ο Νηπιαγωγείο και 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αετομηλίτσης και Πλουτάρχου 3 – τηλ. 

210-2629.880, 210-2690.073 και 210-2629.276 αντίστοιχα). 
12. 16ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καρπενησίου 30 – τηλ. 210-2638.698). 
13. 17ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως 76 – τηλ. 210-2621.437). 
14. 18ο Νηπιαγωγείο (Αργυροκάστρου 49 – τηλ. 210-2619.811). 
15. 20ο Νηπιαγωγείο Ιλίου και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου (Πολυτέκνων 20 – τηλ. 210-2615.644).  
16. 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πολυτέκνων 12 – τηλ. 210-2630.249). 
17. 21ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Άνδρου και Σπετσών – τηλ. 210-2616.900). 
18. 24ο, 25ο και 29ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Καλπακίου και Ρόδου – τηλ. 210-5057.682, 210-5057.032 

και 210-5027.242 αντίστοιχα). 
19. 26ο Νηπιαγωγείο (Φαναρίου 4 – τηλ. 210-5735.501). 
20. 27ο Νηπιαγωγείο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ 38 – τηλ. 210-

2623.251 και 210-2611.633, αντίστοιχα). 
21. 28ο Νηπιαγωγείο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πριάμου 187 – τηλ. 210-2613.953 και 210-

2634.180, αντίστοιχα). 
22. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Πριάμου 114 – τηλ. 210-2611.753). 
23. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Χρυσηίδος 71 – τηλ. 210-2611.930). 
24. 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 24 – τηλ. 210-5018.647). 
25. 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Μέσης Ανατολής 15 και Τενέδου – τηλ. 210-2637.624). 
26. 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αβέρωφ – τηλ. 210-5019.461). 
27. 11ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Παλατιανής 2 – τηλ. 210-5028.035). 
28. 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Επτανήσου 23 – τηλ. 210-2626.737). 
29. Νεστόρειο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Θηβών 422 – τηλ. 210-5737.370). 
30. 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Τέρμα Καρπάθου – τηλ. 210-2614.372). 



 
 
31. 26ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Ευαγγελιστρίας και Φλέβας Ρουβίκωνος – τηλ. 210-2626.256). 
32. 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 107 – τηλ. 210-2625.172). 
33. 3ο Γυμνάσιο Ιλίου (Πηνελόπης 64 – τηλ. 210-2635.158). 
34. 5ο Γυμνάσιο Ιλίου (Ελαιών 61 – τηλ. 210-5011.783). 
35. 6ο Γυμνάσιο Ιλίου (Πορφύρας και Πορφυρογέννητου – τηλ. 210-5729.460). 
36. 8ο Γυμνάσιο (Αχαΐας και Ναυπλίου – τηλ. 210-5737.919). 
37. 11ο Γυμνάσιο Ιλίου (Λεωφόρος Πετρουπόλεως και Αετομηλίτσης – τηλ. 210-2635.223). 
38. Μουσικό Γυμνάσιο και Μουσικό Λύκειο Ιλίου (Σύμης 5 – τηλ. 210-5061.961 και 210-2384.855, 

αντίστοιχα). 
39. 1ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως 104 – τηλ. 210-2610.188). 
40. 2ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Πηνελόπης 62 – τηλ. 210-2613.194). 
41. 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καππαδοκίας και Γαλερίου – τηλ. 210-5758.600). 
42. 7ο Γενικό Λύκειο Ιλίου (Καίτης Βιτυβίλια 50-52 – τηλ. 210-2690.888). 
43. 1ο και 2ο ΕΠΑ. Λ. και 3ο ΕΠΑ. Σ. (Λεωφόρος Χασιάς 123, τηλ. 210-2614.559, 210-2611.632 και 

210-2614.593 αντίστοιχα). 
44. 5ο Σ. Ε. Κ. Ιλίου (Λεωφόρος Χασιάς 123 – τηλ. 210-2639.976). 
45. Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Τ. Ε. Ε. Ειδικής Αγωγής Ιλίου (9η Στάση Λεωφόρου Χασιάς – 

τηλ. 210-2313.777, 210-2310.750 και 210-2314.108, αντίστοιχα). 
Με βάση το με αριθμό πρωτοκόλλου 40812/09-09-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 40814/09-09-2015 έγγραφο της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου, προκύπτει ότι η εκτιμούμενη ως 
μέγιστη απαραίτητη ποσότητα παράδοσης σε όλα τα σχολεία του Δήμου για όλη τη διάρκεια του 
2016 είναι 145.200 λίτρα. 
 

Τέλος, για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου η εκτιμούμενη ως μέγιστη απαραίτητη 
ποσότητα παράδοσης για όλη τη διάρκεια του 2016 είναι 9.800 λίτρα. 

Καθώς οι παραπάνω αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες 
ποσότητες παράδοσης για όλη τη διάρκεια του 2016 για το Δήμο, αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές 
και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
Δήμου, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως 
μέγιστες ποσότητες στο Δήμο ως και τις 31/12/2016. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του 
συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας των 211.000 λίτρων, η οποία είναι το 
σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων για το για όλη τη διάρκεια 
του 2016, εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της 
αντίστοιχης εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ως και τις 31/12/2016, ο προμηθευτής 
δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Ιλίου. 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τους τόπους 
παράδοσης  θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια του 
πετρελαίου θέρμανσης.  

Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
παρουσία του αναδόχου σύμφωνα με το 28ο και το 29Ο άρθρο της Υπ. Απ. 11389/1993 και 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Κατά την παράδοση και 
παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο – δελτίο 
αποστολής, στο οποίο θα γράφεται ακριβώς η ποσότητα του είδους. 
 
γ) Λιπαντικά 

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά στο γκαράζ του Δήμου, στην οδό Μπίμπιζα 1α. Τα 
έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των λιπαντικών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνει τον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια των λιπαντικών. 

Οι παραγγελίες των λιπαντικών θα γίνονται τμηματικά και ο προμηθευτής θα ενημερώνεται μία 
(1) μέρα πριν την παράδοση και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της 
επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για 
την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής παράδοση των λιπαντικών. 



 
 
Άρθρο 27ο 
Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 25ο άρθρο) 

Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν 
μονομερώς, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον 
προμηθευτή, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι 
πέραν του τριμήνου, (Πράξη VΙ τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 
129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση VΙ τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), 
στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 
α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή, 
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και 
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 
 
Άρθρο 28ο  
Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π. Δ. 60/2007 και αμέσως μετά η Υπ. Απ. 
11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α., ισχύουν, 
συμπληρωματικά, ο Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν 
έχει καταργηθεί από το Ν. 3852/2010. 
 
Άρθρο 29ο  
Δημοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που 
υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μια 
τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο εβδομαδιαίες 
εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόμου 
2741/1999 του Νόμου 3548/2007 και του Νόμου 3801/2009, αντίστοιχα. Επίσης, η περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr για τουλάχιστον δέκα 
πέντε (15) ημέρες. 

Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου 
του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα ………. € περίπου), θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη 
διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.   

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                     Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,     

                             Βέργος Ι., Χαραλαμπόπουλος Ι. 

        Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.,            

        Κουτσιανάς Π. 

                   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    

http://www.ilion.gov.gr/

