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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
 
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016            
                                        

 
 
 
 
Ζάκυνθος    07-11-2016 
Αριθ. Πρωτ. : 1084/7-11-2016 
 
Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων 
& λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προκηρύττει τη διενέργεια  Συνοπτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και συγκεκριµένα το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) για κάθε είδος καυσίµου, στη νόµιµα 
διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδοµαδιαίο πίνακα 
τιµών, που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου., για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της ενέργειας :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» συνολικού 
προϋπολογισµού Εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%. Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του Συνδέσµου και περιλαµβάνει 
πετρέλαιο κίνησης (CPV 09134100-8) & διάφορα λιπαντικά και συναφή είδη (CPV 24951100-6).  
      Για την προµήθεια των λιπαντικών κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί που 
ασχολούνται µε την παραγωγή ή την προµήθεια καυσίµων καθώς κι ενώσεις προµηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για µέρος των ζητούµενων 
ειδών ανά κατηγορία. 
Ο διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(2%) 

1. 

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης για τις 
ανάγκες του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Νοµού Ζακύνθου όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές 52.000,00 € 1.040,00 € 
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2. 
Λιπαντικά & διάφορα συναφή υλικά 

8.000,00 € 160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 € 1.200,00 € 

 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις   21-11-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. (που 
θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσµου, Οδός 
Αεροδροµίου,  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 2695048125  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ηµέρες στον 
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δηµοσίευση. ∆ηλαδή στις  28-11-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 09:00π.µ. . 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται µε εγγυητική επιστολή από αναγνωρισµένη Τράπεζα, ή 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 2% του εκτιµούµενου 
προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, 1.200,00 € για το σύνολο της 
προµήθειας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, και κατατίθεται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρ/κών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.  

  Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Νοµού Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης ,δίδονται στα γραφεία 
του  Συνδέσµου, Οδός Αεροδροµίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125. 
  Θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ 
www.eprocurement.gov.gr καθώς και στου ∆ήµου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου 
θα έχει πλήρη και άµεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενος. 
Όλα τα σχετικά της µελέτης και της προκήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσµου όπου 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα 
Οικονοµικού – ∆ιοικητικού 1ος όροφος, Οδός Αεροδροµίου τηλ.2695048125, fax. 2695023004, 
Τ. Κ. 29100, κα Αρβανιτάκη). 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 
 

Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
 
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016            
                                        

 
 
 
 
Ζάκυνθος  07-11-2016 
Αριθ. Πρωτ: 1083/07-11-2016 
 
Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων 
& λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1. Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού : 

«Προµήθεια Καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Συνδέσµου 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου, Έτους 2016»,  

προϋπολογισµού   60.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν : 
 
1. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
2. Το Ν. 4412/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6641.001 
5. Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού που έχει αναλάβει το Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου βάσει του Ν. 4111/2013 αρθ. 4, βρίσκεται σε διαδικασία 
ενστάσεων χωρίς µειοδότη, σύµφωνα µε την ∆.Υ. / 26-08-2016 επιστολή του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου και την συνακόλουθη επείγουσα ανάγκη προµήθειας 
καυσίµων & διαφόρων λιπαντικών κλπ ειδών, προκειµένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία της αποκοµιδής των απορριµµάτων του ∆ήµου Ζακύνθου. 
4) Την  υπ’ αριθ.  75/01-11-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου µε την 
οποία εγκρίνεται η Τεχνική έκθεση 32/2016 και οι παρόντες όροι του ∆ιαγωνισµού. 
  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια 
καυσίµων & διαφόρων λιπαντικών, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 21-11-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 09:00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας  επιτροπής του 
διαγωνισµού στα γραφεία του Συνδέσµου Οδός Αεροδροµίου,  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος. Σε 
περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 28-11-2016, ηµέρα ∆ευτέρα 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δηµοσίευση.  
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Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στα 60.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  24%.  
Τα τεύχη δηµοπράτησης που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι :  
α) η παρούσα προκήρυξη 
β) η Τεχνική Περιγραφή 
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
 
II. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 
 
1) Αντικείµενο της προµήθειας, εκτιµώµενη αξία & χρόνος/τόπος διενέργειας – ισχύς 

προσφορών 
 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την υπ’ 
αριθ. 74/01-11-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. 
   Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός  για  την παραπάνω προµήθεια  ανέρχεται στο  συνολικό  ποσό 
των 60.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι :   

 

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(2%) 

1. 

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης για τις 
ανάγκες του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Νοµού Ζακύνθου όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές 52.000,00 € 1.040,00 € 

2. 
Λιπαντικά & διάφορα συναφή υλικά 

8.000,00 € 160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 € 1.200,00 € 

 
  Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του Συνδέσµου και περιλαµβάνει πετρέλαιο 
κίνησης (CPV 09134100-8) & διάφορα λιπαντικά και συναφή είδη (CPV 24951100-6). Ο 
ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης .   
  Η παρούσα προµήθεια αφορά µέρος των αναγκών σε Καύσιµα του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου για το 2016 µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων ή σε 
κάθε περίπτωση µέχρι την συµβασιοποίηση αναδόχων που θα προκύψουν από τον 
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό που έχει εκτελέσει το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου βάσει του 
Ν. 4111/2013 αρθρ.4. 
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη 
νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδοµαδιαίο 
πίνακα τιµών, που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου για την προµήθεια των 
καυσίµων. Για την προµήθεια των λιπαντικών, κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  
Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία είναι ποσοστό 2% επί της δαπάνης 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το σύνολο της δαπάνης της προµήθειας κατανέµεται όπως 
αναφέρεται στον Α.Α. πίνακα µαζί µε το ποσό της ζητούµενης εγγύησης συµµετοχής στο 
διαγωνισµό.   
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2) Ορισµοί 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης, 
εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 
- «Αναθέτουσα αρχή», «Αναθέτων φορέας»: ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Ζακύνθου. 
- «Οικονοµικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών 
των προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει προµήθεια προϊόντων 
- «Επιτροπή»: Επιτροπή διαγωνισµού 
- «Ανάδοχος»: ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί µε σύµβαση η προµήθεια αγαθών 
- «Υποψήφιος»: ο οικονοµικός φορέας που έχει ζητήσει ή έχει λάβει τα έγγραφα της σύµβασης 
- «∆ιαγωνιζόµενος» ή «Συµµετέχων» ή «Προσφέρων»: Ο οικονοµικός φορέας που έχει 
υποβάλλει προσφορά 
- «Έγγραφο σύµβασης»: κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέµπει η 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, µε σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της 
σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων όρων της σύµβασης, 
των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων. 
 

3) ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα: 
α) σε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
∆ηµοσίων συµβάσεων, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα (παραγωγή ή εµπορία) 
σχετική µε τα ζητούµενα αγαθά. 
 

4) Φάκελος προσφοράς / δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Φάκελος προσφοράς: 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο και υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής, 
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύµβασης, 
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συµµετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει εις διπλούν (ένα πρωτότυπο κι ένα αντίγραφο) τους εξής 
φακέλους: 
1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι φάκελοι θα αναγράφουν στο εξωτερικό τους τα ίδια στοιχεία ως ο κυρίως φάκελος και 
επιπλέον τις παραπάνω ενδείξεις ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. 
 
Τα περιεχόµενα κάθε φακέλου θα είναι επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 1 / ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
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    Όλοι οι συµµετέχοντες, θα υποβάλλουν υποχρεωτικά εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 
τα εξής: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
- δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από 
τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
- δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 
δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται: 
- ότι έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύµβασης, τα οποία αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 
- ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή σε Ο.Τ.Α. 
- ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι το είδος  θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε 
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα στη χρησιµοποίηση του από τον 
Σύνδεσµο -αν το πρόβληµα δεν οφείλεται σε κακή αποθήκευση ή χρήση-  έως και έξι 
µήνες µετά την παραλαβή, ο προµηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση του  µε 
άλλο καλύτερης ποιότητας. 
- η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας ή αµέσως µόλις 
ολοκληρωθεί και συµβασιοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός από το Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου χωρίς  να έχει ο Ανάδοχος καµία αξίωση κατά του 
Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης. 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στη διαδικασία µε εκπρόσωπό 
τους. Το παραστατικό θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Όλες οι δηλώσεις θα είναι υπογεγραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο. Υποχρεωτικά θα πρέπει 
να αποδεικνύεται και η νοµιµότητα εκπροσώπησης. 
4. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσοστού 2% επί της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα Α.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16). Το σύνολο της δαπάνης 
της προµήθειας κατανέµεται όπως αναφέρεται στον Α.Α. πίνακα µαζί µε το ποσό της ζητούµενης 
εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 2 / Στοιχεία Τεχνικής προσφοράς: 
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνοπτική έκθεση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
των προσφερόµενων ειδών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 3 / Οικονοµική προσφορά: 
Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς µε την επιγραφή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον 
διαγωνισµό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», θα είναι καλά σφραγισµένος. 
Η προσφορά θα περιλαµβάνει το ποσοστό έκπτωσης (έως δύο δεκαδικά ψηφία) επί τοις εκατό 
(%) στη µέση διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους καυσίµου, που προκύπτει 
από τον εβδοµαδιαίο πίνακα τιµών που εκδίδει το Τµήµα Εµπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου & τιµή ανά 
είδος στην προσφορά των λιπαντικών. 
∆ιευκρινίζεται ότι : 
- Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α, το οποίο θα συµπληρωθεί 
από τους διαγωνιζόµενους. Το έντυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν υπόδειγµα για τη 
δηµιουργία ενός ίδιου εντύπου, εφόσον το επιθυµούν οι διαγωνιζόµενοι. 
- Όλα τα προς συµπλήρωση στοιχεία των εντύπων της οικονοµικής προσφοράς θα είναι 
συµπληρωµένα είτε χειρόγραφα µε µελάνι (µπλε ή µαύρο), είτε θα αποτελούν προϊόντα 
εκτύπωσης. 
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- Οι διαγωνιζόµενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για µια ή περισσότερες κατηγορίες (π.χ. 
µόνο πετρέλαιο κίνησης ή µόνο λιπαντικά ή πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικά). Υποχρεωτικά θα 
προσφερθεί το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας από το επιλεγόµενο καύσιµο ή αυστηρά για 
όλα τα λιπαντικά ενιαία. 
- Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο των µελών της εταιρίας. 
Μονογραφές που ενδεχοµένως λείπουν µπορούν να συµπληρωθούν ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισµού, µετά το άνοιγµα των προσφορών. 
- Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για παράδοση του καυσίµου στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
- ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου της 
προσφοράς). 
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο 
της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτονται. 
- Κάθε διαγωνιζόµενος επιτρέπεται να συµµετέχει µόνο σε ένα διαγωνιζόµενο σχήµα.  
Κατά τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και έως της παράδοσής των προς προµήθεια ειδών, 
απαγορεύεται η αναπροσαρµογή ποσοστών έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που 
θέτουν σαν όρο την αναπροσαρµογή ποσοστών έκπτωσης για το χρονικό διάστηµα από της 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και έως της παράδοσης των προς προµήθεια ειδών στο Σύνδεσµο, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο Σύνδεσµος δύναται να ζητήσει δείγµα του προσφερόµενου είδους. Όλα τα δείγµατα θα 
συνοδεύονται από ∆ελτίο Αποστολής προς το Σύνδεσµο µε την ένδειξη «για συµµετοχή στο 

διαγωνισµό» του µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2016 " επί ποινή αποκλεισµού σε αντίθεση περίπτωση. Τα δείγµατα, που τυχόν ζητηθούν , 
των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί ένα µήνα µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσµατος θα διατεθούν από το Σύνδεσµο  
χωρίς  ο προµηθευτής να έχει καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου. 

 
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισµού, την προµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. ∆εν θα 
λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των 
προµηθευόµενων υλικών.  
 

5) Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή από τη σχετική 
πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων 
ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια. 
2. Τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογραφούνται δε και σφραγίζονται από το 
αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά µονογραφούνται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
3. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών, µπορούν να γίνουν 
σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
4. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες 
ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση. 
5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει το αρµόδιο 
όργανο επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού 
µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. 
 

6) Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από 
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και 
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν 
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή 
µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση 
ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της προκήρυξης, αλλά 
µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 
που έχουν ήδη υποβληθεί. 
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των 
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
µπορούν να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός 
του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 

7)   Αποτέλεσµα ∆ιαγωνισµού  
 
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, µπορεί 
να προτείνει: 

16PROC005356111 2016-11-08



 10 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα καυσίµων & λιπαντικών ή µέρος 
αυτής κατά κατηγορία όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα Α.Α.  
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ. ∆ιενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
2. Ο διαγωνισµός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Συνδέσµου. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα διακοπής του παρόντος 
διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιό του και µη κατακύρωσης της Σύµβασης, χωρίς αυτό να 
συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 
 

8) Κατακύρωση / Σύµβαση / Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο το Μεγαλύτερο Ποσοστό έκπτωσης επί 
της εκατό (%) στις εβδοµαδιαίες µέσες τιµές του Νοµού, του καταλόγου του 
υπουργείου Ανάπτυξης, της προµήθειας των καυσίµων, για τις ανάγκες του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νοµού & την καλύτερη τιµή για την προµήθεια των 
λιπαντικών.  
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει. 
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 
3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση 
δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
5. Εκτός από τα δικαιολογητικά του άρθρου 13, πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο 
προµηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά 
τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 72 παρ. β) του Ν. 4412/2016. 
6. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση όρους της προκήρυξης, των λοιπών εγγράφων της 
σύµβασης, και την προσφορά του αναδόχου, δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 
- Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
- Την συµφωνηθείσα τιµή 
- Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 
- Τον τρόπο παραλαβής 
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- Τον τρόπο πληρωµής 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
- Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος 
7. Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας ή αµέσως µόλις 
ολοκληρωθεί και συµβασιοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός από το Τµήµα Προµηθειών του 
∆ήµου Ζακύνθου χωρίς  να έχει ο Ανάδοχος καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου έστω και εάν δεν 
έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης. 
 

9) Ενστάσεις 
 
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση  
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 
ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το Αποφασίζων διοικητικό όργανο. 
 

10) Αποδεικτικά µέσα 
 
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον 
οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύµβαση, να υποβάλει ενηµερωµένα τα σχετικά 
δικαιολογητικά (και για τα οποία είχαν κατατεθεί – προς αντικατάστασή τους – υπεύθυνες 
δηλώσεις του ν. 1599/1986, στο φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών). 
1. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016: 
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού 
µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
Τα παραπάνω υποβάλλονται επίσης: 
i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, 
ii) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και για 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
Συγκεκριµένα: 
i) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
ii) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

16PROC005356111 2016-11-08



 12 

στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες ό-που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.  
2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. 
3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση. 
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). 
 
 

11) Παράδοση υλικών 
  

Τα είδη  θα παραδίδονται τµηµατικά, µε βάση τις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος . Η άρνηση ή 
η καθυστέρηση παράδοσης  των ζητούµενων από τις υπηρεσίες υλικών για οποιοδήποτε λόγο, 
ακόµη και για το λόγο καθυστέρησης στη  πληρωµή από πλευράς του Συνδέσµου προς τον 
Ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόµιµες ποινές, ακόµα και την έκπτωση του αναδόχου, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις.  
 Ο αριθµός των ζητούµενων µπορεί να αυξοµειωθεί µε ανάλογη αυξοµείωση του 
προϋπολογισµού ή να διακοπεί αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός 
∆ιαγωνισµός από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου, χωρίς  ο προµηθευτής να έχει 
καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης.  
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα 
από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο το µέγιστο, πέντε (5) ηµερών µετά από κάθε 
παράδοση του. 

 

12) Πληρωµές  
 
1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της 
αξίας των τµηµατικών παραδόσεων µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωµή θα 
πραγµατοποιείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή των υλικών. 
2. Το πρώτο χρηµατικό ένταλµα θα πληρωθεί µετά την θεώρησή του από την αρµόδια υπηρεσία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του 
ν. 4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

 

13) ∆ιευκρινίσεις επί των εγγράφων της σύµβασης – Πληροφορίες 
 

1. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικές µε τα έγγραφα της σύµβασης µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την 
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καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον 
µέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
2. Η επικοινωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων θα διεξάγεται στην 
Ελληνική γλώσσα.  
3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή 
διευκρινίσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
4. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. 
5. Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης, δίδονται στα γραφεία του  
Συνδέσµου, Οδός Αεροδροµίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125. 
 

14) Έξοδα, ∆ηµοσιότητα, Κρατήσεις κλπ 
 
Τον µειοδότη (ή µειοδότες) βαρύνουν (αναλογικά) τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο όπως επίσης  
τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης  και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η δηµοσιότητα της 
Προκήρυξης θα επιτευχθεί ως εξής: 
1. Η περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί µια φορά σε µια ηµερήσια του 
Ν. Ζακύνθου ενώ θα αναρτηθεί και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου Ζακύνθου & του 
Συνδέσµου.  
2. Η παρούσα Προκήρυξη καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη), θα αναρτηθούν 
στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ (www.eprocurement.gov.gr)  καθώς και στον δικτυακό 
τόπο της ∆ήµου Ζακύνθου (www.zakynthos.gov.gr)  απ’ όπου θα µπορούν να ενηµερωθούν οι 
ενδιαφερόµενοι. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης από το δικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ ή 
του ∆ήµου Ζακύνθου, οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι προτίθενται να υποβάλουν προσφορά, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν στην αναθέτουσα αρχή (τηλ. επικοινωνίας 2965048125, fax 
2695023004, e-mail: sydiazak@otenet.gr), τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυµία, τηλέφωνα και 
φαξ επικοινωνίας, e-mail) προκειµένου να λαµβάνουν άµεσα πιθανές ανακοινώσεις – 
διευκρινήσεις που αφορούν στη διαδικασία. 
 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17/10/2016 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 75/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 
 
 
 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 
 

Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
            
                                        

Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων (πετρελαίου κίνησης) και 
λιπαντικών, που απαιτούνται για την κίνηση & λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων όλων 
των Υπηρεσιών του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου,  των 
αναγκών του Έτους 2016.  Επειδή το πετρέλαιο είναι είδος διατιµηµένο, η τιµή του οποίου 
υφίσταται διακύµανση & καθορίζεται & παρακολουθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η δε 
ποιότητα & προδιαγραφές του ελέγχονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους & τα αρµόδια 
όργανα ανά την επικράτεια,  η προσφορά θα αφορά ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης µέσης τιµής της περιοχής  κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων  του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. Για την προµήθεια των λιπαντικών θα ισχύει το κριτήριο της καλύτερης 
τιµής.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης για τη προµήθεια του είδους καυσίµου,   ανέρχεται 
στο ποσό των   60.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  24%.  
 
 Το ανωτέρω σύνολο της δαπάνης της προµήθειας κατανέµεται σε δύο (2) επιµέρους 
προϋπολογισµούς (κατηγορίες) όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα. 

 

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(2%) 

1. 

Πετρέλαιο DIESEL κίνησης για τις 
ανάγκες του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Νοµού Ζακύνθου όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές 52.000,00 € 1.040,00 € 

2. 
Λιπαντικά & διάφορα συναφή υλικά 

8.000,00 € 160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 € 1.200,00 € 

 
Ειδικότερα: 
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α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

 

1 Πετρέλαιο DIESEL κίνησης Λίτρο 45.775 

2 Λιπαντικό υδραυλικών συστηµάτων HLP 68 Λίτρο 1.000 

3 Γράσσο γενικής χρήσης κόκκινο ΒΑΡΕΛΙ 180 

4 Σπρευ Γρασσο Τεµ 12 

5 
Αντιψυκτικό - αντιθερµικό διάλυµα 
(συµπυκνωµένο) Λίτρο 217 

6 Βαλβολίνη SAE 80W/90 Λίτρο 60 

7 Υγρό φρένων τύπου BB DOT4 Λίτρο 24 

8 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40 Λίτρο 144 

9 
Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 
(ενισχυµένο) Λίτρο 144 

10 
Λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 
(ενισχυµένο) Λίτρο 144 

11 

∆ιάλυµα µείωσης της εκποµπής καυσαερίων από 
βαρέα οχήµατα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 
τύπου AdBlue Λίτρο 520 

12 Λιπαντικό υδραυλικού συστήµατος τιµονιου Λίτρο 20 

13 Σπρευ Αντισκωριακα Τεµ 48 
 
 
 

                                    ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17-10-2016 
 
 
              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων 

 
Θεόδωρος Κάρδαρης 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αρ. 75/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. 
 
 
 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 
 
 

Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
                                        

Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  
Η  ποιότητα των καυσίµων  θα είναι όµοια ή ανώτερη µε αυτής των  Κρατικών 

∆ιυλιστηρίων  Ασπροπύργου (ΕΛ.∆.Α.). Απαγορεύεται  η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για 
πετρέλαιο κίνησης ή λειτουργία µηχανήµατος. 

 
Η νόθευση , διάθεση , µεταφορά ή χρησιµοποίηση πετρελαίου θέρµανσης για άλλες εκτός 

από τη θέρµανση χρήσεις τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν 2093/92 ( 
ΦΕΚ 181/Α/25-11-1992)  

 
Σε περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή παραλαβής των καυσίµων και λιπαντικών κρίνει 

αναγκαία τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου (µε δειγµατοληψία) τα δείγµατα θα αποστέλλονται 
αποκλειστικά για εξέταση , ανάλυση και γνωµάτευση στα αρµόδια παραρτήµατα του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους του οποίου η γνωµάτευση είναι υποχρεωτική για τους συµβαλλόµενους , 
τα δε τυχόντα έξοδα  βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας.  

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ  

 

1. Τα καύσιµα  της προµήθειας  θα είναι οµοιογενή,  διαυγή , δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες 
ξένες ύλες και δεν θα περιέχουν ουσίες δυσµενείς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

 
2. Όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν υποχρεωτικά  να προσκοµίσουν , εκτός 

των προαναφεροµένων στην προκήρυξη , τα παρακάτω έγγραφα:  
 
α. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει την κατασκευάστρια εταιρεία (∆ιυλιστήριο)  του κάθε 
προσφερόµενου είδους της προµήθειας , 
 
β. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι θα παραδίδει υλικά των εταιρειών  τις οποίες έχει 
αναφέρει στη προσφορά του, χωρίς καµία απόκλιση , καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. Σε περίπτωση αλλαγής προµηθεύτριας εταιρείας θα πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη 
γνώµη της ∆.Α.  
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Γ.  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  µε χαρακτηριστικά : 

- ελάχιστο αριθµό κετανίου 49 
- µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 50ppm 

     
 

                                    ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17-10-2016 
 
 
              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων 

 
Θεόδωρος Κάρδαρης 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αρ. 75/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. 
 
 
 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 
 
 

Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
                                        

Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

ΤΕΥΧΟΣ 2γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.Πετρέλαιο κίνησης 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί 
το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µείγµα υδρογονανθράκων καθαρό, 
διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα 
προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο 
κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι 
αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε 
να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου 
κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην 
παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών 
ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
κίνησης, πάντα σύµφωνα µε την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω 
πίνακες : 

 

Πίνακας 1.1 
  Όρια  Μέθοδοι 
Παράµετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
∆είκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 
12185/1996 

Σηµείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 
Ανθρακούχο υπόλειµµα 
(επί 10% υπολείµµατος 
απόσταξης) 

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 
Νερό  mg/kg - 200 Pr EN ISO 

12937: 1996 
∆ιάβρωση χάλκινου 
ελάσµατος 

 Κλάση 1  EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 
Αιωρούµενα σωµατίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, µm - 460 ISO 12156-1 
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διορθωµένη διάµετρος 
φθοράς σφαιριδίου  
(wsd 1,4) στους 60 oC     
Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 
Απόσταξη:      
Απόσταγµα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 

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

1998 
Απόσταγµα 95 % (v/v) 
(β) oC 

 - 360 EN ISO 3405: 
1988 (γ) 

  
(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m µεγ.) ισχύει για 
πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το 
ευρισκόµενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, 
θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη βοήθεια της µεθόδου EN 
ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαµβάνεται υπόψη 
το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την απαίτηση του 
0,30% m/m µεγ. ανθρακούχου υπολείµµατος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 
(β) Για τον υπολογισµό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%, 50% και 
90% (v/v). 
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτηµα ΙΙ). 

 

Πίνακας 1.2 
  Όρια  Μέθοδος 
Παράµετρος Μονάδα Κατηγορ

ία Α (β) 
Κατηγο
ρία C 
(β) 

ελέγχου 

Θερµοκρασία 
αποφράξεως ψυχρού 
φίλτρου (CFPP) (α) 

oC +5 -5 EN 116 

  
(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούµενης 
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να 
παραδίδουν πετρέλαιο µε χαρακτηριστικά ροής της Χειµερινής περιόδου. 
(β) Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 1.3 
Πρότυπο Τίτλος 
EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold 

filter plugging point. 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper 

strip test. 
EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - 

Determination of Kinematic viscosity and calculation of 
dynamic viscosity. 
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EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 
PrEN ISO 
3405:1998 
(ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation 
characteristics. 

EN ISO 
3675:1998 

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

EN ISO 4259: 
1995 

Petroleum products – Determination and application of 
precision data in relation to methods of test 

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue 

(micro method). 
EN ISO 12185: 
1996 

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

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

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

PrEN ISO 12937: 
1996 

Petroleum products – Determination of water – 
Coulometric Karl Fisher titration method 

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

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

EN ISO 12156-1: 
1997 

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including 
Cor. 1: 1998) 

 
 Η δειγµατοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 
ή EN ISO 3171. 
 
2.  για τα λιπαντικά ισχύουν οι συνήθεις προδιαγραφές που αναφέρονται στις περιγραφές των 
προς προµήθεια ειδών θα πρέπει δηλαδή να είναι πιστοποιηµένα κατά CE από Αναγνωρισµένο 
Πιστοποιητικό Οργανισµό στην Ε.Ε.  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17-10-2016 
                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων 

 
Θεόδωρος Κάρδαρης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 

Εγκρίθηκε µε την υπ. Αριθµ 75/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 

 
    Ο  Πρόεδρος του Συνδέσµου 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
                                        

Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

 

Περιγραφή  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρο) ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   45.775       1,136 € 41.935.81€ 52.000,40€ 
 
Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
 

Τιµή / 
Μ.Μ. Σύνολο  

 Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα     

1 
Λιπαντικό υδραυλικών 
συστηµάτων HLP 68 Λίτρο 1.000 2,06 € 2.062,50 € 

2 Γράσσο γενικής χρήσης κόκκινο ΒΑΡΕΛΙ 180 763,00 € 763,00 € 

3 Σπρευ Γρασσο Τεµ 12 4,00 € 48,00 € 

4 
Αντιψυκτικό - αντιθερµικό 
διάλυµα (συµπυκνωµένο) Λίτρο 217 1,58 € 341,78 € 

5 Βαλβολίνη SAE 80W/90 Λίτρο 60 3,10 € 186,00 € 

6 Υγρό φρένων τύπου BB DOT4 Λίτρο 24 6,72 € 161,28 € 

7 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 
SAE 15W/40 Λίτρο 144 5,25 € 756,00 € 

8 

Λιπαντικό MEK 
πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 
(ενισχυµένο) Λίτρο 144 2,98 € 428,47 € 

9 
Λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων 
SAE 10W-40 (ενισχυµένο) Λίτρο 144 5,44 € 783,50 € 

10 

∆ιάλυµα µείωσης της εκποµπής 
καυσαερίων από βαρέα οχήµατα 
που φέρουν πετρελαιοκινητήρες 
τύπου AdBlue Λίτρο 520 1,25 € 650,00 € 

11 
Λιπαντικό υδραυλικού 
συστήµατος τιµονιου Λίτρο 20 3,64 € 72,80 € 
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12 Σπρευ Αντισκωριακα Τεµ 48 4,13 € 198,24 € 

 Περιγραφή  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. 
24% ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

       
6.451,57 € 

 
1.548,38 € 

 
7.999,95 € 

 
 
 
Οι υπό προµήθεια ποσότητες και οι τιµές αυτών είναι ενδεικτικές.  
 
Η ενέργεια στρογγυλοποιείται στη µονάδα, δηλαδή τα καύσιµα στις 52.000,00€ και τα λιπαντικά 
στις 8.000,00€ οπότε το σύνολο της ενέργειας ανέρχεται στις 60.000,00€.  
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17-10-2016 
 
 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αριθ. 75/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
                                      
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
                                        

Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 

 
Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι γενικοί - ειδικοί όροι βάσει των οποίων 
και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της σύµβασης, θα γίνει η προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του 
Ν. Ζακύνθου. 
 
 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προµήθεια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε: 
1. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
2. Το Ν. 4412/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 
Άρθρο 3ο 

 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 
1. Η Προκήρυξη του διαγωνισµού 
2. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
3. Η Τεχνική Έκθεση 
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 
Άρθρο 4ο 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε  τους όρους οι οποίοι θα 
καθορισθούν από το ∆.Σ. του Συνδέσµου ή άλλο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού που έχει πραγµατοποιηθεί από το ∆ήµο Ζακύνθου και στον οποίο 
περιλαµβάνονται οι συνολικές απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων του Συνδέσµου για το έτος 
2016. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του παραπάνω διαγωνισµού, η διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης ορίζεται έως τις 31/12/16, ενώ αυτή δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως, µε τους 
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ίδιους ακριβώς όρους, µέχρι εξαντλήσεως των ζητούµενων ποσοτήτων, κατόπιν σύµφωνης 
γνώµης και των δύο µερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι τιµές 
των προσφερόµενων ειδών θα παραµείνουν σταθερές µέχρι τότε. 
 
Άρθρο 5ο 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
1. Ο Ανάδοχος προµηθευτής µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και 
κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση προς το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συµβατικής 
αξίας, εκτός Φ.Π.Α. Η χρονική ισχύς της εγγύησης θα είναι κατ’ ελάχιστο έως τις 31/12/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του 
έργου έναντι του αναδόχου. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρα-κατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
3. Οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και 
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
5. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή 
οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που 

16PROC005356111 2016-11-08



 25 

παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 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 εκπρόθεσµου. 
 
Άρθρο 6ο 
 
Χρόνος - Τρόπος - Τόπος παράδοσης 
Τα είδη  θα παραδίδονται τµηµατικά, µε βάση τις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος . Η άρνηση ή 
η καθυστέρηση παράδοσης  των ζητούµενων από τις υπηρεσίες υλικών για οποιοδήποτε λόγο, 
ακόµη και για το λόγο καθυστέρησης στη  πληρωµή από πλευράς του Συνδέσµου προς τον 
Ανάδοχο, επισύρει όλες τις νόµιµες ποινές, ακόµα και την έκπτωση του αναδόχου, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις.  
 Ο αριθµός των ζητούµενων µπορεί να αυξοµειωθεί µε ανάλογη αυξοµείωση του 
προϋπολογισµού ή να διακοπεί αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί ο Ηλεκτρονικός 
∆ιαγωνισµός από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου, χωρίς  ο προµηθευτής να έχει 
καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης.  
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα 
από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο το µέγιστο, πέντε (5) ηµερών µετά από κάθε 
παράδοση του. 
 
Άρθρο 7ο 

 

Παράταση χρόνου παράδοσης 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο 
που ορίζει η σύµβαση. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικά αδύνατη 
την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016. 
2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 206 και 207 του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 8ο 

 
Παραλαβή υλικών 
1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του Αναδόχου. Εάν 
κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαµβανόµενων ειδών και να ζητήσει από 
τον Ανάδοχο την αντικατάστασή τους. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της 
επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, ο Σύνδεσµος δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού. Η επιτροπή παραλαβής µπορεί να 
ζητήσει τη συλλογή δείγµατος καυσίµου και την αποστολή του προς έλεγχο. Οι δαπάνες της 
µεταφοράς και της χηµικής ανάλυσης του δείγµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 208 και 209 του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 9ο 

 
Πληρωµή 
1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της 
αξίας των τµηµατικών παραδόσεων µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωµή θα 
πραγµατοποιείται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή των υλικών. 
2. Το πρώτο χρηµατικό ένταλµα θα πληρωθεί µετά την θεώρησή του από την αρµόδια υπηρεσία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής: 
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α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του 
ν. 4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
 
Άρθρο 10ο 

 
Έκπτωση του Αναδόχου 
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 
2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε. 
 
Άρθρο 11ο 

 
Ο Σύνδεσµος θα διακόψει την Σύµβαση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και την 
παραλαβή των ειδών της, αµέσως µόλις ολοκληρωθεί και συµβασιοποιηθεί ο 
Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ζακύνθου, χωρίς  ο 
προµηθευτής να έχει καµία αξίωση κατά του Συνδέσµου έστω και εάν δεν έχει 
υλοποιηθεί το σύνολο της Σύµβασης. 
 
Άρθρο 12ο 

 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή. 
 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17-10-2016 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αριθ.  75/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

Μυλωνάς Παναγιώτης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
                                        

Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

     
 

«Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης  
Στερεών Αποβλήτων, για το Έτος 2016» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α    Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν 

 
Αφορά …………….………………………………………………………………….. 

 
Του…………………………………....................……………………………............................ 
Έδρα……………………………………......................…………………………....................... 
Οδός …………………......................……………… Αριθµός …………….............................. 
Τηλέφωνο…………………….................................………………………………................... 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (%) 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Πετρέλαιο DIESEL 
κίνησης για τις ανάγκες 
του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Νοµού 
Ζακύνθου 

      

 
 
 
 
    
       (Ηµεροµηνία) ...... / ....... / ....... 

 
 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
  
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32/2016                                       
                                        

 
Ενέργεια : Προµήθεια καυσίµων & 
λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Έτους 2016. 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α: 20.6641.001 

 
 
 

«Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης  
Στερεών Αποβλήτων, για το Έτος 2016» 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

Αφορά …………….………………………………………………………………….. 
 

Του…………………………………....................……………………………............................ 
Έδρα……………………………………......................…………………………....................... 
Οδός …………………......................……………… Αριθµός …………….............................. 
Τηλέφωνο…………………….................................………………………………................... 

 
 

Τιµή / 
Μ.Μ. Σύνολο  

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότη

τα     

1 
Λιπαντικό υδραυλικών 
συστηµάτων HLP 68 Λίτρο 1.000   

2 
Γράσσο γενικής χρήσης 
κόκκινο ΒΑΡΕΛΙ 180   

3 Σπρευ Γρασσο Τεµ 12   

4 
Αντιψυκτικό - αντιθερµικό 
διάλυµα (συµπυκνωµένο) Λίτρο 217   

5 Βαλβολίνη SAE 80W/90 Λίτρο 60   

6 Υγρό φρένων τύπου BB DOT4 Λίτρο 24   

7 

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων SAE 
15W/40 Λίτρο 144   

8 

Λιπαντικό MEK 
πετρελαιοκινητήρων SAE 
20W-50 (ενισχυµένο) Λίτρο 144   

9 

Λιπαντικό  
πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40 (ενισχυµένο) Λίτρο 144   
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10 

∆ιάλυµα µείωσης της 
εκποµπής καυσαερίων από 
βαρέα οχήµατα που φέρουν 
πετρελαιοκινητήρες τύπου 
AdBlue Λίτρο 520   

11 
Λιπαντικό υδραυλικού 
συστήµατος τιµονιου Λίτρο 20   

12 Σπρευ Αντισκωριακα Τεµ 48   
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ    
 ΦΠΑ 24%     

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       (Ηµεροµηνία) ...... / ....... / ....... 

 
 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα – υπογραφή) 
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