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68/2021 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που 
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.928,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 111/2021, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 
Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: 
Κωδικός Προϋπολογισμού 2021: Κ.Α.: 64.00.00 και του Κ.Α.: 64.08.00 ενώ θα γίνει πρόβλεψη και στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 και CPV : 09134100-8 και 09132100-4. 
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών 
την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ.  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην Μεσαριά Θήρας.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και 
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. 
 
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν από τον κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στη Μεσαριά Θήρας και στο τηλ.:22860-33524 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 
 
 
   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ 

 
 
 

 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 1 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κ. Ορφανός Εμμανουήλ, έχοντας υπ’ όψη:  
Α.  Τη με αριθ. 111/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκήρυξης διαγωνισμού  
Β.  Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στον Κ.Α.: 64.00.00 και του Κ.Α.: 64.08.00 στους οποίους υπάρχει πίστωση για το 

έτος 2021 ενώ θα γίνει πρόβλεψη και στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. 
Γ.  Τις διατάξεις :  

1. του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  
2. του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»  
3. του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  
4. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  
5. του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αναγραφή των πιστώσεων για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος σε διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
6. του άρθρου 24 παρ.8 του Ν. 3613/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 3731/2008. 
7. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (άρθρο 68) 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.928,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της παρούσας 
μελέτης.  
 
Η εν λόγω προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο του διαγωνισμού / Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση  

 
Α. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δήμου Θήρας», όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στα τεύχη της παρούσας μελέτης. Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται 
στους δώδεκα (12) μήνες. 

 
Β. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 56.928,00 € 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
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Γ. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α.: 

64.00.00 και Κ.Α.: 64.08.00 στους οποίους υπάρχει πίστωση για το έτος 2021 ενώ θα γίνει πρόβλεψη και στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022.  
 

Άρθρο 2ο: Τεύχη Δημοπράτησης / Συμβατικά Στοιχεία  

Α. Τα τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της πρόσκλησης είναι:  
• Τεχνική Περιγραφή 
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 

Β.  Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συμφωνητικό και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής με τη σειρά ισχύος 
είναι:  
α) Η παρούσα διακήρυξη  
β) Η Τεχνική Περιγραφή της μελέτης  
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
ε) Η προσφορά του Παρόχου 
 

Άρθρο 3ο: Τρόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών 

Α.  Οι προσφορές για τον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού ο οποίος 
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Μεσαριά - Θήρας), την 07 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών και έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 10:00 π.μ. Η 
διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 09:30 π.μ.) και στο διάστημα αυτό οι 
διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 

Β.  Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης μέχρι μια 
ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως 04-06-2021. Προσφορές που 
περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.  
 

Γ.  Προσφορές που εστάλησαν ταχυδρομικά και δεν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 
διαγωνισμού, μπορεί να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού και κατά την ημέρα του διαγωνισμού κατά τις 
οριζόμενες στην παράγραφο Α) ώρες.  
 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες.  
 
 

Άρθρο 4ο: Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού / Συμπληρωματικές πληροφορίες – Διευκρινίσεις επί των 

εγγράφων του διαγωνισμού  
 

4.1  Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού  
  
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  
 
Τα πλήρη τεύχη της μελέτης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενος θα τα παραλαμβάνει από 
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα. 
 

4.2 Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  
 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με 
τα έγγραφα του διαγωνισμού 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. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
 

4.3 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
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.  
 

4.4 Αρμόδιοι Υπάλληλοι παροχής πληροφοριών 
 
Για πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον  
κ. Μπιρμπίλη Ιωάννη, (Τεχνική Υπηρεσία - τηλ.: 22860-33524, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: 
deyathira@otenet.gr).  
 

Άρθρο 5ο: Δικαίωμα Συμμετοχής  

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α)  ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή  
β)  σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ 
ή  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με 
την Ένωση.  
και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.  

  
 Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και 

πετρελαίου κίνησης) θα πρέπει να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των τριών (3) 
χιλιομέτρων από το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Επιχείρηση στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς Δήμου Θήρας.  
 

Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Κάθε πάροχος που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:  
 

α)  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα διαγωνιζομένου. 
 
β)  Βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο και η οποία να  

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
 

 γ)  Εγγυητική συμμετοχής ποσού 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης πλέον Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 1.138,56 €. 
 
δ) Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου. 
 
ε) Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 
 
στ)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: 

- Ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων, καθώς και των 
τευχών δημοπράτησης της μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

- Ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

- Ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που 
αποτελούν λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 

- Ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην προσφορά του σε φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα 
των πρωτοτύπων (στην περίπτωση που υπάρχουν απλά φωτοαντίγραφα). 

 

mailto:deyathira@otenet.gr
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ζ)  Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, συμπληρωμένο από 
τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

η)   Έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού 
προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους 
στην ένωση και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη πράξη.  

 
θ)  Εφ’ όσον οι πάροχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης.  
 
ι)  Τα Νομικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις, πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό ή άλλο έγγραφο που 

να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ, ΕΠΕ) ή καταστατικά (για ΟΕ, ΕΕ) και επίσης Πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον συμμετέχοντα.  
 
Ειδικότερα, οι ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οφείλουν να υποβάλλουν:  
 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε επαγγελματία που συμμετέχει στην Ένωση καθώς και:  
 

i)  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη είτε απ' όλα τα μέλη της Ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους, στην 
οποία θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο σύνολο της προσφοράς και το ειδικό αντικείμενο με 
το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.  

 
ii)  Συμβολαιογραφική πράξη, εφόσον ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης για την υπογραφή της προσφοράς και 

δήλωση αποδοχής του διορισμού του.  
 
Επισημαίνεται ότι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών κατακυρωθεί σε ένωση, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δικαιούται, 
εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 
συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  
 
 

Άρθρο 7ο: Τεχνική Προσφορά  

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

Άρθρο 8ο: Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, δηλώσεις, έγγραφα / Διευκρινίσεις υποβολής ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους του 
προσφέροντα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014] άρθρο 3). 
 
 

Άρθρο 9ο: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος για τον οποίο 
δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική, μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε 
κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.  
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Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
 

Άρθρο 10ο : Ισχύς των Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα εκατόν (120) ημερών από 
την ημέρα του διαγωνισμού.  
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν (120) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των 
προσφορών. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών και οι διαγωνιζόμενοι αποδεχτούν την 
αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν 
για την τυχόν παράταση.  
 
 

Άρθρο 11ο – Φάκελος Προσφοράς  

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς.  
 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από 
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  
 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία (για την παρούσα: Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)  
3. Ο τίτλος της υπηρεσίας καθώς και ο αριθμός μελέτης.  
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, κινητό τηλέφωνο, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)  
6. Η ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  

 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:  
 

1. Σε σφραγισμένο υποφάκελο τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
2. Σε σφραγισμένο υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό 

μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς.  
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει 
να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή. Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο περιθώριο κάθε σελίδας) με 
την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν.  
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, 
απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  
 
Σειρά εγγράφων - Παραπομπές - Διορθώσεις  
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του 
προσφέροντος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση οδηγίες.  
 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 
αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  
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Άρθρο 12ο: Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών  

Α.  Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
συγκεκριμένα θα αναγράφονται: 

- Η τιμή ανά ομάδα υλικών για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας», χωρίς Φ.Π.Α 

- Η συνολική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. 
- Ο Φ.Π.Α 
- Η συνολική δαπάνη, με Φ.Π.Α. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 

Β. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 

Γ.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Δ.  Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Ε.  Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη και τα τεύχη αυτής.  

  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ..  
 
 

Άρθρο 13ο: Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
 

1.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  
α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.  
β)  Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  
γ)  Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
1. Την ημερομηνία έκδοσης 
2. Τον εκδότη 
3. Την Επιχείρηση προς την οποίο απευθύνεται 
4. Τον αριθμό της εγγύησης 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

δ)  Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

ε)  Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον μήνες από τον χρόνο λήξης της 
σύμβασης.  
 

2.  Εγγυήσεις Ενώσεων 
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων 
το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων, όταν 
κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από κάθε μέλος της Ένωσης, το άθροισμα των εγγυητικών αυτών 
επιστολών θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των 
μελών της ένωσης και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
Ένωσης.  
 

3.  Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που προσκομίζουν οι 
διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις 
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εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι 
διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
 

Άρθρο 14ο: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται και μονογράφονται εξωτερικά από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οι κυρίως φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

 
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την Επιτροπή, ενώπιον των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό και μονογράφονται από την επιτροπή, οι δύο 
υποφάκελοι που περιέχονται σ’ αυτόν. Ακολούθως αποσφραγίζεται ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό. 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 αποσφραγίζονται είτε την ίδια ημέρα είτε επόμενη η οποία θα 
οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού. Στην περίπτωση που δεν αποσφραγίζονται, 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 σύμβασης ή την πρόσκληση. 

 
2. Ακολουθεί ο έλεγχος των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από την Επιτροπή. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού 

καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν ανοιχτούν και οι οικονομικές προσφορές  οι 
συμμετέχοντες κατατάσσονται σε πίνακα μειοδοσίας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού. Διαφορετικά οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ αποσφραγίζονται δημόσια, παρουσία όσων 

συμμετεχόντων επιθυμούν. Η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει το 2ο πρακτικό ανοίγματος Οικονομικών 

προσφορών. Το ή τα πρακτικά διαβιβάζονται στο ΔΣ για την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος. Η απόφαση του 
ΔΣ κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Επί της απόφασης οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση. 
 

Άρθρο 15ο: Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά 
άρθρα των τευχών της μελέτης του διαγωνισμού.  
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον πάροχο με τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους 
όρους της μελέτης.  
Νοείται δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους παρόχους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 
με βάση τους όρους της διακήρυξης.  
 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης 
και της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες προσφορές ο προμηθευτής θα επιλεγεί με δημόσια 
κλήρωση.  
 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 16ο: Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς το Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:  

I. Κατακύρωση της προμήθειας  
II. Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους  

III. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών  
IV. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 
ασύμφορο το αποτέλεσμα του.  
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Άρθρο 17ο: Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα  

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών 
πτυχών των προσφορών.  

 
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμο-ποιούνται για την αξιολόγησή της.  
 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, 
κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών 
εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, 
πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.  
 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών 
εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει 
διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή 
οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  
 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  
 
α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή  
 
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη 
αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.  
 
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.  
 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα έγγραφα ή 
αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.  
 
 

Άρθρο 18ο: Ενστάσεις - Προσφυγές  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/16, 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 παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 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 αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.  
 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, 
σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
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Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται 
ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.  
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας της ΔΕΥΑΘ, προκειμένου να 
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
 
 

Άρθρο 19ο: Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

α)  Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση  
 

β)  Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών.  
 

γ)  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό ανάθεσης 
προμήθειας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%.  
 

δ)  Ο παραπάνω όρος δύναται να μεταφερθεί αυτούσιος στη σύμβαση με τον πάροχο με τα ανωτέρω ποσοστά.  
 
 

Άρθρο 20ο: Υπογραφή Σύμβασης  

Ο πάροχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός (10) ημερών από την ημερομηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. προσκομίζοντας:  
 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα Άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.  
 

2. Φορολογική ενημερότητα  
 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα  
 

α)  Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η 
σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  
 

β)  Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του 
μειοδότη, δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
♦ Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης  
♦ Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους  
♦ Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες  
♦ Την προς ανάθεση προμήθεια  
♦ Την συμφωνηθείσα τιμή  
♦ Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο διενέργειας της υπηρεσίας 
♦ Τον τρόπο παραλαβής  
♦ Τον τρόπο πληρωμής  
♦ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
♦ Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
♦ Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
♦ Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος  
 

γ)  Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, δύναται δε να παραταθεί, με τους 
ίδιους ακριβώς όρους αυτής, είτε χρονικά είτε οικονομικά κατά 15% της χρονικής ή συμβατικής αξίας. 
 

δ)  Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/16.  
 
 

Άρθρο 21ο: Παράδοση – Παραλαβή προμήθειας 

Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από ορισμένη επιτροπή, 
πραγματοποιείται άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 22ο: Ποινικές Ρήτρες - Αποζημιώσεις  

Η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αποτελεί λόγω έκπτωσης του, με απόφαση του ΔΣ της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα δε εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας των τμηματικών αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν.4412/16. 
  
Η παράδοση και η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας, το 
οποίο θα συμπεριληφθεί στην σύμβαση έργου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης (εάν προβλέπεται) του έργου ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με 
τα παρακάτω: 
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν. 
2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, η Δ.Ε.Υ.Α. 
Δήμου Θήρας, κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 
4. Επίσης η ΔΕΥΑ Θήρας, έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση  και οι 
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 
τμηματικών προθεσμιών (σε περίπτωση που αναφέρονται στη Σύμβαση) από υπαιτιότητα του αναδόχου.  
7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,  και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του αναδόχου. 
8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες, μόνο 
αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 
τυχόν τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
9. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
αποδεχτεί μέρος ή το σύνολο παραδοτέων που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα 
 
 

Άρθρο 23ο: Ανωτέρα Βία  

Ο πάροχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του από λόγους ανωτέρας 
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε 
γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης.  
 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον πάροχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά και εφόσον εντός του 
διαστήματος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγμένες προσπάθειες να τηρήσει τους όρους της σύμβασης και 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση που ο πάροχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
 
 

Άρθρο 24ο: Πληρωμή- Κρατήσεις  

Α.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας της προμήθειας της παρούσης θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση σχετικών τιμολογίων και μετά από την 
προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων.   
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Β.  Ο πάροχος βαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με 
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, 
εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 
 

Γ.  Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
 

Δ.  Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  
 
 

Άρθρο 25ο: Δημοσιότητα  

Η παρούσα Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr)  
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που ανακηρυχθεί 
με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16).Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν περισσότεροι 
ανάδοχοι , οι δαπάνες επιμερίζονται αναλογικά 
 
 

Άρθρο 26ο: Διαφορές Διακήρυξης Νόμων/ Επίλυση Διαφορών  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα πρόσκληση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στην 
αρχή της παρούσας, όπως ισχύουν.  
 
Οι διαφορές που ενδεχόμενα να ανακύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης υπάγονται στα καθ' ύλην αρμόδια 
δικαστήρια και επιλύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.  
 
 
 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 
 
 

  ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/




- 14 - 

 
  

  
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Μεσαριά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.   : 84700  
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-33524 

Ε-mail  : deyathira@otenet.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας  
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

68/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.928,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 2 

  
 

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ   

 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο – Τεχνική Περιγραφή  

 Αφορά την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας. Συγκεκριμένα, την προμήθεια αμόλυβδης 
βενζίνης με C.P.V.  09132100-4 : «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και πετρελαίου κίνησης Super με C.P.V.  09134100-8: 
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ» για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου και ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη της Επιχείρησης. 

 
Άρθρο 2ο: Τεχνικές - Γενικές Προδιαγραφές 

  
2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Πετρέλαιο Κίνησης Super 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09134200-8, με τίτλο «Πετρέλαιο 
ντίζελ». 
 
Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) 
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 241 Β/2.2.2017, και 
σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ). 
 
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 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 παρακάτω πίνακες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι Ελέγχου 

  Ελάχιστο Μέγιστο  

mailto:deyathira@otenet.gr
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Δείκτης κετανίου  46,0  EN ISO 4264 

Πυκνότητα (15οC) Kg/m3 820 845 
EN ISO 3675 

EN ISO 
12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης OC 55 - EN ISO 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 - 24 
EN ISO 

12937/1996 

Διάβρωση 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. 
Διορθωμένη διάμετρος 

φθοράς σφαιριδίου (wsd1.4) 
στους 60°C 

μm - 460 EN ISO 12156-1 

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Απόσταξη: 
Απόσταγμα στους 250οC 

%(v/v) - 65 EN ISO 3405/1998 

Απόσταγμα στους 350οC %(v/v) 85 - EN ISO 3405/1998 

Απόσταγμα 95% (v/v)  - 360 
EN ISO 3405/1998 

(γ) 

 
 
(1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους 
εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προιόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας 
σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R 
άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει 
των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. 
(2) Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που 
αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών 
δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται 
αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, εφόσον 
μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. 
(3) Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ14214. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β)  Κατηγορία C (β) Μέθοδος Ελέγχου 

Θερμοκρασία απόφραξης 
Ψυχρού φίλτρου,C.F.P.P. (Cold 

Filter Plugging 
Point) (α) 

OC +5 -5 EN 116 
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1. 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. 
2. 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. 
 
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 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). 
 
 
Βενζίνη Αμόλυβδη 98 οκτ. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 09132100-4, με τίτλο «Αμόλυβδη 
βενζίνη». 
 
Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-
2016) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την 
εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με 
κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της 
κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. 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 ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο 
καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών 
δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα 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. 
Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης 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 απόφαση του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται 
στους παρακάτω πίνακες : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου 

  Ελαχ. Μεγ.  

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 720 775 

EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h 
στους 50o C) 

 Κλάση 
1 

 EN ISO 2160 

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536 

Εμφάνιση  Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου 

   Κλάση Α Κλάση C ΚλάσηC1(α)  

   (α) (α)   

Τάση ατμών kg/m3 Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 Pr EN 
  Μεγ. 60,0 80,0 80,0 13016-1:1997 

      (DVPE) (γ) 

% απόσταγμα στους %(v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 3405:1998 

70 oC Ε70 %(v/v) Μεγ 48,0 50,0 50,0 (δ) 

% απόσταγμα στους %(v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

100 oC Ε100 %(v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 

% απόσταγμα στους %(v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

150 oC Ε150 %(v/v) Μεγ. - - -  

Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 3405:1998 

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

απόσταξης       

Δείκτης απόσταξης  Μεγ. - -   

(VLI)     1.050  

(10VP+7E70)(β)       

 
 
(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. 
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση 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 70ο 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 Συμβουλίου (εναρμόνιση της 
Οδηγίας 98/70). 
Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα 
ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη 
μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

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. 
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EN ISO 3675 
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination 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 method. 

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 method. 

 

 
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 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). 

 
 
2.2: Γενικές Προδιαγραφές – Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

 
Οχήματα και Μηχανήματα Έργου 
 
Η χορήγηση της βενζίνης κίνησης αμόλυβδη και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από τα/το πρατήρια/ο καυσίμων 
του προμηθευτή.  
Σε περίπτωση που το πρατήριο του αναδόχου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων (3) χιλιομέτρων 
από την έδρα της Επιχείρησης, ο ανάδοχος οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς 
οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων στο χώρο στάθμευσης των 
οχημάτων, με τον τρόπο που αναλυτικά θα έχει περιγράψει στην τεχνική προσφορά του. 
Κάθε φορά που τα οχήματα θα τροφοδοτούνται με καύσιμα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει δελτίο 
αποστολής, επί του οποίου εκτός της ποσότητας και του είδους του καυσίμου, θα αναγράφεται ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος που τροφοδοτείται και θα προσυπογράφει ο οδηγός του. Στο τέλος του μήνα θα 
εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια ανά υπηρεσία και φορέα, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής, με βάση 
την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου. Επίσης στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει συγκεντρωτική 
κατάσταση προκειμένου να υλοποιούνται οι σχετικές λογιστικές συμφωνίες. 
 
 
Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη 
 
Η χορήγηση πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των μονάδων 
αφαλάτωσης, στις εγκαταστάσεις Μ.Ε.Λ. και στα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης της Επιχείρησης. 

 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία, εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών από σχετική έγγραφη ειδοποίηση. Η δαπάνη της μεταφοράς και διάθεσης του πετρελαίου 
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. 
 
Κατά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει δελτίο αποστολής επί 
του οποίου θα αναγράφεται ο τόπος παράδοσης και η παραδοθείσα ποσότητα. Στο τέλος του μήνα θα εκδίδονται 
αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής, με βάση την υποβληθείσα οικονομική 
προσφορά του αναδόχου. Επίσης στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση προκειμένου να 
υλοποιούνται οι σχετικές λογιστικές συμφωνίες 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει προκύψει βάσει της ημερήσιας τιμής πώλησης όπως αποτυπώνεται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τον χρόνο 
σύνταξης της μελέτης. 
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Μεσαριά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.   : 84700  
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-33524 

Ε-mail  : deyathira@otenet.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας   
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

68/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.928,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 3 

 

ΕΕ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

  

  

 

 
 

 

 

 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο Κίνησης Super Λίτρα   

Τριάντα 
Τρεις 

Χιλιάδες 
(33.000) 

‘Ένα Ευρώ και 
Πενήντα Ένα 

Λεπτά 
(1,51€) 

Σαράντα Εννέα 
Χιλιάδες Οκτακόσια 

Τριάντα Ευρώ 
(49.830,00€) 

2 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.  Λίτρα   

Τρεις 
Χιλιάδες 

Εννιακόσια 
(3.900) 

‘Ένα Ευρώ και 
Ογδόντα Δύο 

Λεπτά 
(1,82€) 

Επτά Χιλιάδες Ενενήντα 
Οκτώ Ευρώ 
(7.098,00€) 

ΣΥΝΟΛΟ : 

Πενήντα Έξι Χιλιάδες 
Εννιακόσια Είκοσι 

Οκτώ Ευρώ 
(56.928.00€) 

Φ.Π.Α. 24% : 

 Δεκατρείς Χιλιάδες 
Εξακόσια Εξήντα Δύο 
Ευρώ και Εβδομήντα 

Δύο Λεπτά 
(13.662,72€) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

 Εβδομήντα Χιλιάδες 
Πεντακόσια Ενενήντα 
Ευρώ και Εβδομήντα 

Δύο Λεπτά 
(70.590,72€) 

Θήρα, Μάιος 2021 
 

Ο Συντάξας 
  
  

Μπιρμπίλης Ιωάννης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας 

 
Μάινας Νικόλαος 

Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε. 

mailto:deyathira@otenet.gr




- 20 - 

 
  

  
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Μεσαριά - Θήρας 
Ταχ. Κωδ.   : 84700  
Πληροφορίες : Μάινας Νικόλαος  
Τηλέφωνο : 22860-33524 

Ε-mail  : deyathira@otenet.gr  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

Προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Θήρας   
  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

68/2021 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.928,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 
 
 

ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΟΟ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   

  
 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο Κίνησης Super Λίτρα   

Τριάντα 
Τρεις 

Χιλιάδες 
(33.000) 

  

2 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ.  Λίτρα   

Τρεις 
Χιλιάδες 

Εννιακόσια 
(3.900) 

  

ΣΥΝΟΛΟ :  

Φ.Π.Α. 24% :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

 
 
 

………………………………………………………… 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
 

 
 

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
 

 

mailto:deyathira@otenet.gr



