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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

                                                                                                          Ζάκυνθος  07/10/2016 

                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 29720 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», προϋπολογισμού 74.380,95 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών». Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη 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. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Πέμπτη 20/10/16 και ώρα 10:30 π.μ στην έδρα του Δήμου Ζακύνθου (Πλα-
τεία Διον. Σολωμού 1 –  Ζάκυνθος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφ-
θεί τη Τετάρτη 02/11/16, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και περιλαμβάνει 49.000 L πετρέλαιο 
κίνησης (CPV 09134100-8), 9.000 L αμόλυβδη βενζίνη ( CPV 09132100-4) και 4.800 L πετρέλαιο 
θέρμανσης ( CPV 09135100-5).  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που ασχο-
λούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια καυσίμων καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλ-
λουν κοινή προσφορά. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μέρος των ζητούμενων ειδών. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
www.eprocurement.gov.gr καθώς και του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα έχει 
πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 

29653 61330-331-332, fax 26953 61333, email: dimoszak@otenet.gr.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

Παύλος Κολοκοτσάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Το Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Την υπ.’ αρ. 241/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου με την οποία 
εγκρίνονται τα έγγραφα σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού.   

5. Τις ανάγκες του Δήμου Ζακύνθου για την προμήθεια καυσίμων.   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων που απαιτούνται 
για τη κίνηση των οχημάτων και τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, ο ο-
ποίος θα διεξαχθεί στις 20/10/16, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ζακύνθου. Σε 
περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη Τετάρτη 02/11/16, στον ίδιο τόπο 
και την ίδια ώρα. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ζακύνθου και στον οποίο πε-
ριλαμβάνονται οι συνολικές απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων του Δήμου για το έτος 2016.  

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η 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. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη προμήθεια όλων των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 74.380,95  
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

Άρθρο 1  

Αντικείμενο της προμήθειας 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια:  

Α) πετρελαίου κίνησης (49.000 L) - CPV 09134100-8 
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Β) αμόλυβδης βενζίνης (9.000 L) - CPV 09132100-4 

Γ) πετρελαίου θέρμανσης (4.800 L) -  CPV 09135100-5  

Άρθρο 2   

Εκτιμώμενη Αξία 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.380,95 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%).       

Η χρηματοδότησή της προέρχεται από το Προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου, στον οποίον έχουν 
προβλεφθεί οι εξής πιστώσεις:  

Κ.Α.: 20.6641.001, 15.6641.001, 10.6641.001, 25.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001 (Προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων – ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ), 15.6643.001 (Προμήθεια καυ-
σίμων για θέρμανση και φωτισμό  - ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥ-
ΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ), 70.01.6643.001 (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – 
ΣΦΑΓΕΙΑ), 15.6643.002 (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ). 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

Άρθρο 3  

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι ακόλουθοι ορισμοί: 

- «Αναθέτουσα αρχή», «Αναθέτων φορέας»: ο Δήμος 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 

- «Υποψήψιος»: ο οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει ή έχει λάβει τα έγγραφα της σύμβασης 

- «Διαγωνιζόμενος» 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 προδια-
γραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμά-
των για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πλη-
ροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων.   

Άρθρο 4  

Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια 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 συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. 

που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (παραγωγή ή εμπορία) σχετική με τα ζητούμενα αγαθά. 

16PROC005206042 2016-10-07



Σελ. 5 

Άρθρο 5  

Χρόνος – Τρόπος υποβολής προσφορών  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/10/16, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξεως της 
παραλαβής προσφορών), στην έδρα του Δήμου Ζακύνθου (Πλατεία Διον. Σολωμού 1 – Ζάκυν-
θος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Τετάρτη 02/11/16, 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.. 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με ευθύνη του προσφέροντος με οποιο-
δήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτρο-
πή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επί-
δοσης προσφορών) 

Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. 

3. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεώνε-
ται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή 
άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

Άρθρο 6  

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες, επί ποινή αποκλεισμού, έως τις 
31/12/2016. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 7  

Φάκελος προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσ-
σα. 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 συμ-
μετοχής),  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει εις διπλούν (ένα πρωτότυπο κι ένα αντίγραφο) τους εξής φακέλους: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 δη-
λώνεται 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 εκκαθά-
ρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχει-
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ρηματικές 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 α-
σφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργει-
ας του διαγωνισμού. 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δη-
λώνεται: 

- ότι έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, τα οποία αποδέχονται πλήρως και ανε-
πιφύλακτα. 

- ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α. 

- ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

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. 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνοπτική έκθεση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
προσφερόμενων ειδών.   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

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.   

Διευκρινίζεται ότι :  

- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α, το οποίο θα συμπλη-
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους. Το έντυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υπό-
δειγμα για τη δημιουργία ενός ίδιου εντύπου, εφόσον το επιθυμούν οι διαγωνιζόμενοι. 

- Όλα τα προς συμπλήρωση στοιχεία των εντύπων της οικονομικής προσφοράς θα είναι συ-
μπληρωμένα είτε χειρόγραφα με μελάνι (μπλε ή μαύρο), είτε θα αποτελούν προϊόντα εκτύπω-
σης 

- Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη καυσίμων 
(π.χ. μόνο πετρέλαιο κίνησης ή πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης). Υποχρεωτικά 
θα προσφερθεί το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας από το επιλεγόμενο καύσιμο.   

- Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο των μελών της εταιρί-
ας. Μονογραφές που ενδεχομένως λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της Επι-
τροπής διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα των προσφορών. 

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση του καυσίμου στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. 

- Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (με ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προ-
σφοράς). 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 
όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτονται. 

- Κάθε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να συμμετέχει μόνο σε ένα διαγωνιζόμενο σχήμα. 
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Κατά τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και έως της παράδοσής των προς προμήθεια ειδών, απα-
γορεύεται 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 Δήμο, απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες. 

Άρθρο 8  

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 υπoβλήθηκαν 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, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμό-
διο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφο-
ρά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υπο-
βληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγί-
ζονται, αλλά μονογράφονται 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 σύμ-
βασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφω-
να με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τε-
χνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνι-
κών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

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 ακο-
λουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προη-
γούμενα 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 συμμε-
τοχής, 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 οργά-
νου 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. 

Άρθρο 9  

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 συ-
μπληρώνουν 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 μονο-

16PROC005206042 2016-10-07



Σελ. 8 

γραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγ-
γράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έν-
νομες 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 συμπλή-
ρωση, 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 οικονομι-
κών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη δι-
αδικασία 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 ημερομη-
νία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφο-
ράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παρα-
λείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί 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 παρα-
γράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από 
τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Άρθρο 10  

Αποτέλεσμα Διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μπορεί να 
προτείνει:  

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα καυσίμων ή μέρος αυτής.  Κατ’ 
ελάχιστον ο Δήμος Ζακύνθου θα προμηθευτεί υποχρεωτικά το πενήντα επί τοις εκατό 
(50%) των ζητούμενων ποσοτήτων από κάθε είδος καυσίμου. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ. Διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

2. Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Ζακύνθου. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του παρόντος 
διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιό του και μη κατακύρωσης της Σύμβασης, χωρίς αυτό να συ-
νιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 11  

Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης 

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 ε-
κτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο κ.λπ., 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 κατα-
κύρωσης 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 βοη-
θημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφά-
σεις αναστολών επί αυτών,  
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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 υ-
ποβάλει 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, κηρύσσε-
ται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύ-
ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογρα-
φή 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 Ανάδοχος κα-
ταθέτει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

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 στοι-
χεία 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 

- 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 ορίζεται έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ζακύνθου και στον οποίο περιλαμβάνονται οι 
συνολικές απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων του Δήμου για το έτος 2016. Σε περίπτωση μη ολο-
κλήρωσης του παραπάνω διαγωνισμού, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως τις 
31/12/16, ενώ αυτή δύναται να παραταθεί, με τους ίδιους ακριβώς όρους, μέχρι εξαντλήσεως των 
ζητούμενων ποσοτήτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και αντίστοιχης παράτα-
σης της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα παραμείνουν σταθε-
ρές μέχρι τότε. 

8. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Υποχρεω-
τικά όμως θα προμηθευτεί τουλάχιστον το πενήντα επί τοις εκατό (50%) των ζητούμενων ποσο-
τήτων από κάθε είδος καυσίμου. 

Άρθρο 12  

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 οι-
κονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
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υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών. 

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, απαιτεί-
ται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημό-
σιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το Αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Άρθρο 13  

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 μητρώ-
ου, 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 πληρού-
νται 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για 
όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 α-
σφάλισης 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 υ-
παχθεί 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 στις πα-
ράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πι-
στοποιητικό 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 εμπο-
ρικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία α-
ναφέρεται 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 δια-
θέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. 
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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 με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).   

Άρθρο 14  

Χρόνος - Τρόπος - Τόπος Παράδοσης 

1. Πετρέλαιο κίνησης – Αμόλυβδη βενζίνη (τμηματικές παραδόσεις) 

Θα παραδίδονται αυθημερόν στο πρατήριο του Αναδόχου ύστερα από έγγραφη εντολή. Εάν το 
πετρέλαιο κίνησης πρόκειται να αποθηκευτεί σε δεξαμενή του Δήμου, τότε η παράδοση του καυσί-
μου θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την έγγραφη 
ειδοποίηση. 

Εφόσον το πρατήριο του Αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από 
την πόλη της Ζακύνθου, η παράδοση των καυσίμων σε κάθε όχημα του Δήμου θα γίνεται με βυτιο-
φόρο όχημα του Αναδόχου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον Δήμο. 

 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης (τμηματικές παραδόσεις) 

Θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Ζακύνθου. Οι παραγγελίες του 
πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται εγγράφως μία (1) ημέ-
ρα πριν, για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμέ-
νος να παραδώσει το καύσιμο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αρ-
γιών. 

Άρθρο 15  

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 πραγμα-
τοποιείται 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 πα-
ραλαβής, 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 16  

Διευκρινίσεις επί των εγγράφων της σύμβασης - Πληροφορίες 

1. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα της σύμβασης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την 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.   
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3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευ-
κρινίσεις 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 διακήρυξης ή της προσφοράς 

5. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 29653 61330-331-332, fax 26953 61333, email: 
dimoszak@otenet.gr)  

Άρθρο 17  

Δημοσιότητα 

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 Δήμου Ζακύνθου. Τα έξοδα δη-
μοσίευσης θα βαρύνουν τον/τους Ανάδοχο/χους προμηθευτή/τές (αναλογικά). 

2. Η παρούσα Προκήρυξη καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη), θα αναρτηθούν στον 
διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) καθώς και στον δικτυακό τόπο της 
Δήμου Ζακύνθου (www.zakynthos.gov.gr) απ’ όπου θα μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερό-
μενοι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης από το δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ ή 
του Δήμου Ζακύνθου, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να υποβάλουν προσφορά, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν στην αναθέτουσα αρχή (τηλ. επικοινωνίας 29653 61330-331-332, 

fax 26953 61333, email: dimoszak@otenet.gr), τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, τηλέφωνα και 
φαξ επικοινωνίας, email) προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα πιθανές ανακοινώσεις – διευκρινήσεις 
που αφορούν στη διαδικασία. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

Παύλος Κολοκοτσάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τα παρόντα έγγραφα σύμβασης, προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση και λειτουργία 
των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δή-
μου Ζακύνθου.  

Στις 25/06/16 ο Δήμος Ζακύνθου διενήργησε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμή-
θεια καυσίμων και λιπαντικών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του και των Νομι-
κών του Προσώπων. Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με ημερομηνία 04/08/16, 
οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την προμήθεια καυσίμων, δεν έγιναν αποδεκτές, διότι τα υπο-
βληθέντα δικαιολογητικά δεν ήταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Ο δια-
γωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Δήμος Ζακύνθου θα καλύ-
ψει τις ανάγκες του σε καύσιμα, με τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα συνοπτικό δια-
γωνισμό.    

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η 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 εβδο-
μαδιαίο πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ζακύνθου. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των 74.380,95 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και 
βαρύνει το Προϋπολογισμό του Δήμου του Οικονομικού Έτους 2016 [Κ.Α.: 20.6641.001, 15.6641.001, 
10.6641.001, 25.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001 (Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφο-
ρικών μέσων – ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ), 15.6643.001 (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  
- ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ), 
70.01.6643.001 (Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – ΣΦΑΓΕΙΑ), 15.6643.002 (Προμή-
θεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)]. 

Αναλυτικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

 

Α/Α Είδος  Μονάδα  Ποσότητα 

    Μέτρησης   

        

1 Πετρέλαιο κίνησης L 49.000 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. L 9.000 

3 Πετρέλαιο κίνησης L 4.800 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτο-
νται στα έγγραφα της σύμβασης. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που 
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θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  

Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει ένα ή περισσότερα 
είδη καυσίμων. Υποχρεωτικά όμως, από κάθε επιλεγόμενο είδος, θα προσφερθεί το σύνολο της ζη-
τούμενης ποσότητας.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 
  
  
 
 
 

Κων/νος Χρυσικόπουλος 
Χημικός Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογι-

στηρίου και Προμηθειών 
 
 
 

Iωάννης Κομιώτης 
 

Η Προϊσταμένη 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

  
 
 
 

Κολπονδίνου Ευγενία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3: 

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 για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Ζακύνθου. 

Άρθρο 2  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με: 

1. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Το Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Άρθρο 3  

Συμβατικά Στοιχεία 

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 4  

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση του αντίστοιχου διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ζακύνθου και στον οποίο περιλαμβάνονται οι 
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συνολικές απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων του Δήμου για το έτος 2016. Σε περίπτωση μη ολοκλή-
ρωσης του παραπάνω διαγωνισμού, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/16, ενώ 
αυτή δύναται να παραταθεί, με τους ίδιους ακριβώς όρους, μέχρι εξαντλήσεως των ζητούμενων ποσο-
τήτων, 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 5  

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 κα-
λής 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’ ελάχιστον 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 συνε-
πάγεται 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 ποι-
οτική 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 ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρα-
κατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσμα-
τα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώμα-
τος 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 ημερο-
μηνία 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 ο-
ποίο απευθύνεται και  

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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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 αντιμετώ-
πιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπη-
ρεσίες 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 παραλήφθηκε ο-
ριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκ-
πρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Άρθρο 6  

Χρόνος - Τρόπος - Τόπος παράδοσης   

1. Πετρέλαιο κίνησης – Αμόλυβδη βενζίνη (τμηματικές παραδόσεις) 

Θα παραδίδονται αυθημερόν στο πρατήριο του Αναδόχου ύστερα από έγγραφη εντολή. Εάν το 
πετρέλαιο κίνησης πρόκειται να αποθηκευτεί σε δεξαμενή του Δήμου, τότε η παράδοση του καυ-
σίμου θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την έγγραφη 
ειδοποίηση. 

Εφόσον το πρατήριο του Αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων 
από την πόλη της Ζακύνθου, η παράδοση των καυσίμων σε κάθε όχημα του Δήμου θα γίνεται με 
βυτιοφόρο όχημα του Αναδόχου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον Δήμο. 

 

2. Πετρέλαιο θέρμανσης (τμηματικές παραδόσεις) 

Θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου Ζακύνθου. Οι παραγγελίες του 
πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται εγγράφως μία (1) η-
μέρα πριν, για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρε-
ωμένος να παραδώσει το καύσιμο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των 
αργιών. 

Άρθρο 7  

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 λό-
γων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέ-
πονται 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 έκπτω-
τος. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 206 και 207 του ν.4412/2016 

Άρθρο 8  

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 πα-
ραλαβής 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 Εργοδότης δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότε-
ρο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. 
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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 9  

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 πραγμα-
τοποιείται 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 πα-
ραλαβής, 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 10  

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 συμβατι-
κά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Άρθρο 11  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

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

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 
  
  
 
 
 

Κων/νος Χρυσικόπουλος 
Χημικός Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογι-

στηρίου και Προμηθειών 
 
 
 

Iωάννης Κομιώτης 
 

Ο Προϊστάμενος 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

  
 
 
 

Κολπονδίνου Ευγενία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

  

ΤΕΥΧΟΣ 4: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ  

A1. Πετρέλαιο κίνησης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πε-
τρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.  

Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει 
νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του 
Aνωτάτου 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 ιχνηθέ-
του. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα 
με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

Πίνακας 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 

  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 
o
C kg/m

3
 820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης 
o
C 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπο-
λείμματος 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 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1 EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση g/m
3
 - 25 EN ISO 12205 

Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 

Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος μm - 460 ISO 12156-1 
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  Όρια  Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 
o
C 

Ιξώδες στους 40 
o
C mm

2
/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη:      

Απόσταγμα στους 250 
o
C % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 1998 

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

Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) 
o
C 

 
- 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 ανίχνευ-
ση 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 προσθέ-
των δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια 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 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 

  Όρια Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β) ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού 
φίλτρου (CFPP) (α) 

o
C +5 -5 EN 116 

  

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιό-
δου. 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 πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 3: Τίτλοι των προτύπων 

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. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
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Πρότυπο Τίτλος 

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 - oscil-
lating - 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 distil-
lates 

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 – Spec-
trometric 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. 

 

Α2. Αμόλυβδη βενζίνη 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμό-
λυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων 
που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της 
χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρου-
σίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε πο-
σοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζα-
ρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προ-
σθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους 
κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη 
βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή 
στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το πο-
σοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα 
αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομέ-
να ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής 
ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα 
γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. 

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην 
αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  
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Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανό-
λης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 
1613/1991. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την α-
πόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι 
ελέγχου», παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

Πίνακας 1: Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου για την premium αμόλυβδη βενζίνη 
(RON/MON95/85) 

  Όρια Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Πυκνότητα στους 15 
o
C kg/m

3
 720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h 
στους 50

o
 C) 

 Κλάση 1 EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 

 

 

Πίνακας 2: Απαιτήσεις πτητικότητας για την premium αμόλυβδη βενζίνη 

Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   
Κλάση Α 

(α) 
Κλάση C 

(α) 
Κλάση C1 

(α) 
ελέγχου 

Τάση ατμών  Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 

 kg/m
3
 Μεγ. 60,0 80,0 80,0 

Pr EN 13016-
1:1997 (DVPE) (γ) 

% απόσταγμα στους 70 
o
C 

Ε70 
% (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 

Pr EN ISO 
3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 100 
o
C 

Ε100 
% (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 

% απόσταγμα στους 150 
o
C 

Ε150 
% (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  

Τέλος απόσταξης 
o
C Μεγ. 210 210 210 

Pr EN ISO 
3405:1998 

Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 
Pr EN ISO 
3405:1998 

Δείκτης απόσταξης (VLI)        

(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  

 

(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :  Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) :  Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
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Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με από-
φαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, 
δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 

(β)  όπου: VP = Τάση ατμών 

Ε70 = απόσταγμα στους 70
ο
 C. 

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η 
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου 
για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να 
παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα. 

(γ)  Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το 
VLI. 

(δ)  Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμ-
βουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβά-
νουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιο-
λογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 

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

 

Πίνακας 3: Τίτλοι των προτύπων 

Πρότυπο Τίτλος 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

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 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determina-
tion of density or relative density - Hydrometer method. 

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – 
Jet evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period meth-
od. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - 
oscillating - U- tube method. 

PrEN 13016-1: 1997 (DVPE) Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of 
air saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet meth-
od. 

 

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης 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 
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Α3. Πετρέλαιο θέρμανσης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πε-
τρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμαν-
σης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης 
θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε πο-
σοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 
467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάν-
θρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες ανα-
λογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πε-
τρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται 
στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγρά-
φεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα 
ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα 
με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως 
ASTM No 5. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα 
με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης 

  Όρια Μέθοδοι 

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 

Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 

Πυκνότητα στους 15 
o
C kg/m

3
 Να αναφέρεται EN ISO 3675 

    EN ISO 12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης 
o
C 55 - EN 22719 

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμ-
ματος απόσταξης 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)  Κλάση 3 EN ISO 2160 

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596 

    EN ISO 8754 

    EN 24260 

Ιξώδες στους 40 
o
C mm

2
/s  6 EN ISO 3104 

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

(α) Διάρκεια : 3 ώρες 

 

Πίνακας 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου 

  Όρια Μέθοδος 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α Κατηγορία Β ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού 
φίλτρου (CFPP) 

o
C - -5 EN 116 

Σημείο ροής 
o
C 0 -9 ASTM D97 

    ASTM D 5950 

    ISO 3016 
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Όπου : 

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

 

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

 

Πίνακας 3: Τίτλοι των προτύπων  

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 - Determi-
nation of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosi-
ty. 

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 de-
termination of density or relative density - Hydrometer method 
(ISO 3675:1998). 

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination 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 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point 
- Pensky - Martens closed cup method. 

EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - energy 
dispensive XRF method. 

EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - wave-
length dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 

EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur 
content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 
3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge 
method. 
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Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης 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 
και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται 
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999). 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 
  
  
 
 
 

Κων/νος Χρυσικόπουλος 
Χημικός Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογι-

στηρίου και Προμηθειών 
 
 
 

Iωάννης Κομιώτης 
 

Ο Προϊστάμενος 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

  
 
 
 

Κολπονδίνου Ευγενία  
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Σελ. 27 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 

 

Α/Α Είδος  Μονάδα  Ποσότητα Τιμή  Σύνολο 

    Μέτρησης   Μονάδας   

        [€] [€] 

            

  ΚΑΥΣΙΜΑ         

1 Πετρέλαιο κίνησης L 49.000 0,933 45.724,11 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. L 9.000 1,193 10.737,94 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης L 4.800 0,734 3.522,58 

 
          

 
      ΣΥΝΟΛΟ Ι: 59.984,64 

 
    Φ.Π.Α. 24%: 14.396,31 

 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 74.380,95 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος 03/10/16 

 
  
  
 
 
 

Κων/νος Χρυσικόπουλος 
Χημικός Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογι-

στηρίου και Προμηθειών 
 
 
 

Iωάννης Κομιώτης 
 

Ο Προϊστάμενος 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

  
 
 
 

Κολπονδίνου Ευγενία  
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Σελ. 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με ΑΦΜ………………….. 

ΔΟΥ ……………………………………….. που εδρεύει  στ… ……………………………………………….. 

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax …………………… 

 

  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(
*

)
 

 Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 

       % 

 

(*) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 

  

 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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Σελ. 29 

  

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με ΑΦΜ………………….. 

ΔΟΥ ……………………………………….. που εδρεύει  στ… ……………………………………………….. 

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax …………………… 

 

  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(
*

)
 

 Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
 

       % 

 

(*) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 

  

 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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Σελ. 30 

 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 81/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με ΑΦΜ………………….. 

ΔΟΥ ……………………………………….. που εδρεύει  στ… ……………………………………………….. 

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax …………………… 

 

  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(
*

)
 

 Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

       % 

 

 

(*) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 

  

 

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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