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Θέµα: «∆ιευκρινήσεις επί ερωτηµάτων που αφορούν στην προµήθεια µε τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»» 
 
Σε απάντηση επί των παρακάτω ερωτηµάτων: 
 
1) Ψηφιακά υπογεγραµµένο (2016.04.12  15:48:58) αίτηµα παροχής διευκρινήσεων της 
εταιρείας «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπου αναφέρεται: 
« Α) Στους όρους συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό αναφέρεται, με ρητή παραπομπή 

στην απόφαση 4608/2014 του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι «πρέπει να τεθεί 

γεωγραφικός περιορισμός εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου ως προς την 

επαγγελματική δραστηριοποίηση των δικαιουμένων συμμετοχής στο διαγωνισμό».  

Στην ίδια προκήρυξη αναφέρεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της η με αριθ. 3/2016 Μελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου.  

Επειδή η σχετική διατύπωση του «γεωγραφικού περιορισμού» μπορεί να δημιουργήσει κάποια 

ερμηνευτικά προβλήματα, θέτω υπόψη σας τα εξής:  

Το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 4608/2014 απόφασή του, επισημαίνει κατά λέξη τα εξής:  

Είναι επιτρεπτή στους φορείς (και εν προκειμένω στο Δήμο Αμαρουσίου) «να ασκούν τις αρμοδιότητές 

τους με τον αποδοτικότερο, σε όρους οικονομικού οφέλους και διοικητικού κόστους, τρόπο, προς 

διασφάλιση της κατά τεκμήριο ικανότητας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό να εκτελέσουν τη 

σύμβαση κατά τον αποτελεσματικότερο και αρτιότερο για την αναθέτουσα αρχή τρόπο»...  

Και αυτό «έχει την έννοια της εν γένει επαγγελματικής δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου και όχι της εγκατάστασής τους, προκειμένου να καθίσταται 

εφικτός ο άμεσος ανεφοδιασμός των οχημάτων σε πρατήρια εκτός των διοικητικών ορίων του να (μη) 

συνεπάγεται δυσανάλογη σπατάλη οικονομικών και διοικητικών πόρων». Με άλλα λόγια, ο 

«γεωγραφικός περιορισμός» για τους συμμετέχοντες ΔΕΝ μπορεί να τεθεί όταν αυτοί έχουν την 



ικανότητα να εκτελέσουν τη σύμβαση με τρόπο που να εξυπηρετεί τα οικονομικά και διοικητικά 

συμφέροντα του Δήμου. 

Β) Στην υπ’ αριθ. 3/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου αναφέρεται επί λέξει: 

«Λόγω του μεγέθους του Δήμου, μια μεγάλη απόσταση από το αμαξοστάσιο μέχρι τη θέση ενός 

πρατηρίου καυσίμων στα Διοικητικά όρια του Δήμου είναι της τάξης των 6 χιλιομέτρων»  

Από τη διατύπωση αυτή συνάγεται ότι, εάν κάποιος που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό, έχει 

αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να εκτελέσει τη σύμβαση προς όφελος του Δήμου, διαθέτοντας πρατήριο 

υγρών καυσίμων που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 6 χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του 

Δήμου Αμαρουσίου και δραστηριοποιούμενος ως εκ της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην 

ευρύτερη περιοχή, προφανώς δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.  

Επειδή προτίθεμαι να πάρω μέρος στον παραπάνω αναφερόμενο διαγωνισμό, διαθέτοντας όλες τις 

προϋποθέσεις και κυρίως πρατήριο υγρών καυσίμων που απέχει μόλις τρία (3) χιλιόμετρα από το 

αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαρουσίου και επειδή δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην ευρύτερη 

περιοχή και του Δήμου Αμαρουσίου χωρίς να ευρίσκεται η εγκατάσταση μέσα στα Διοικητικά του όρια, 

παρακαλώ να παράσχετε διευκρινίσεις σε σχέση με το ζήτημα που θέτω για αναφερόμενο στην παρούσα 

θέμα.» 
 
και  
 
2) Ψηφιακά υπογεγραµµένο (2016.04.21  11:36:28) αίτηµα παροχής διευκρινήσεων της 
εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπου 
αναφέρεται: 
« Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε/ διευκρινίσετε στο ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης 3/2016 όπου 

αναφέρονται και οι τεχνικές προδιαγραφές  

1) Στο άρθρο 1ο ΟΜΑΔΑΣ Δ (σελ 70), δεν υπάρχει η προδιαγραφή API CP αλλά υπάρχει η CF.  

2) Στο άρθρο 2ο ΟΜΑΔΑΣ Δ (σελ 71), οι προδιαγραφές που αναγράφονται αφορούν πετρελαιοκινητήρα 

και όχι βενζινοκινητήρα, επίσης δεν υπάρχει η προδιαγραφή API CP αλλά υπάρχει η CF.  

3) Στο άρθρο 4ο ΟΜΑΔΑΣ Δ ( σελ 71), η προδιαγραφή ASTM: TSGI/TSC είναι κανονικά TISI και API TC.  

4) Στο άρθρο 5ο ΟΜΑΔΑΣ Δ (σελ 71-72) η προδιαγραφή MB SHEET Z226.9, δεν υπάρχει.  

5) Στο άρθρο 11ο ΟΜΑΔΑΣ Δ (σελ 73) οι προδιαγραφές δεν αφορούν αντιψυκτικό (παραφλού), όπως 

ζητάει η μελέτη.  

6) Εάν οι συσκευασίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορούμε να προμηθεύσουμε με μικρή 

διαφοροποίηση ( χωρίς μεγάλη απόκλιση π.χ. άρθρο 21ο ΟΜΑΔΑΣ Δ φλατζόκολλα σιλικόνης 

αναγράφεται στη μελέτη δοχείο 100ml,εάν υπάρχει δυνατότητα για 200ml ή στο άρθρο 15ο ΟΜΑΔΑΣ Δ 

προμήθεια ηλεκτρολυτών για μπαταρία αναγράφεται δοχείο 25-30 λίτρων, εάν υπάρχει δυνατότητα για 

10-20 λίτρα, ανάλογα με την εταιρεία.)» 

 
Σας ενηµερώνουµε για τα παρακάτω: 
 
1) Επί του πρώτου αιτήµατος της εταιρείας «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης µε το από 15/04/2016 έγγραφό 
της αναφέρει: 

«Από την επισταµένη εξέταση του ως άνω αιτήµατος και του περιεχοµένου της 

υπ’ αριθµ. 4608/2014 απόφασης του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), 

προκύπτει ότι τα αναφερόµενα (σε εισαγωγικά) στο αίτηµα αποσπάσµατα της απόφασης 



αυτής δεν είναι ακριβή και «κατά λέξη» σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση. 

Ειδικότερα, η υπ’ αριθµ. 4608/2014 απόφαση του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία παραπέµπει η υπ’ αριθµ. 3/2016 σχετική µελέτη της ∆/νσης µας, 

αναφέρει επακριβώς, µεταξύ άλλων, τα εξής:  

«Με δεδοµένα αυτά και σύµφωνα µε όσα έγιναν προηγουµένως δεκτά, ο 

περιορισµός των δικαιούµενων συµµετοχής στο διαγωνισµό στα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα και ενώσεις προµηθευτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής έκτασης 

του ∆ήµου Αµαρουσίου,   που έχει την έννοια της εν γένει επαγγελµατικής 

δραστηριοποίησης των συµµετεχόντων στα διοικητικά όρια του εν λόγω ∆ήµου και όχι της 

εγκατάστασής τους, προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο άµεσος ανεφοδιασµός των 

οχηµάτων και εγκαταστάσεών του (…), συνιστά εύλογη προϋπόθεση καταλληλότητας ως 

προς τη δυνατότητα των ενδιαφεροµένων να µετάσχουν στο διαγωνισµό και δεν αντιβαίνει 

στις προαναφερθείσες αρχές της Συνθήκης  για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(άρθρα 18, 49 και 56), αφού δικαιολογείται από τη φύση του αντικειµένου της προς 

ανάθεση υπηρεσίας και είναι κατάλληλος, αντικειµενικός και πρόσφορος για την επίτευξη 

του επιδιωκόµενου από το ∆ήµο Αµαρουσίου σκοπού ήτοι της εξασφάλισης της 

απρόσκοπτης, άρτιας και ταχείας εκτέλεσης της σύµβασης κατά τον οικονοµικά  

αποδοτικότερο τρόπο, καθόσον ο ανεφοδιασµός των οχηµάτων του σε πρατήρια εκτός 

των διοικητικών ορίων του συνεπάγεται, λόγω και του µεγάλου αριθµού αυτών, 

δυσανάλογη σπατάλη οικονοµικών και διοικητικών πόρων και παραγωγικού χρόνου, που 

τελικά αυξάνει υπέρµετρα το κόστος της σύµβασης». 

 Συνεπώς, η απόφαση αυτή κάνει δεκτό τον περιορισµό των δικαιούµενων 

συµµετοχής στο διαγωνισµό µε αναφορά γεωγραφικού προσδιορισµού σε πρατήρια που 

δραστηριοποιούνται εντός του ∆ήµου Αµαρουσίου, αποφαινόµενη θετικά στον εν λόγω 

περιορισµό, όπως αυτός είχε ορισθεί στην τότε σχετική µελέτη του ∆ήµου (υπ’ αριθµ. 

4Α/2014).  Πέραν τούτου, το Ε.Σ. µε την εν λόγω απόφασή του αποφαίνεται θετικά και 

στο γενικότερο ζήτηµα της χρήσης γεωγραφικού προσδιορισµού σε µελέτη προµήθειας 

καυσίµων.  

Ειδικότερα, καθίσταται σαφές από το γενικότερο σκεπτικό της ως άνω 

απόφασης ότι ο περιορισµός των δικαιούµενων συµµετοχής στο διαγωνισµό µε αναφορά 

γεωγραφικού προσδιορισµού δεν αντίκειται στις αρχές της Συνθήκης Λειτουργίας της 



Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στη σελ. 3 της απόφασης), 

είναι δε κατάλληλος, αντικειµενικός και πρόσφορος για την εξασφάλιση της άρτιας και 

ταχείας εκτέλεσης της προµήθειας κατά τον οικονοµικά αποδοτικότερο και χρονικά 

παραγωγικότερο δυνατό τρόπο.  

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση του Ε.Σ., η οποία αναφέρεται σε 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προµηθευτών που δραστηριοποιούνται εντός της 

χωρικής έκτασης του ∆ήµου Αµαρουσίου, η ∆/νση µας συνέταξε την υπ’ αριθµ. 3/2016 

µελέτη µε τον γεωγραφικό προσδιορισµό, όπως αυτός περιγράφεται και αιτιολογείται 

στην ως άνω απόφαση. 

Ειδικότερα, στη µελέτη αναφέρεται ότι «κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί  ο 

γεωγραφικός περιορισµός στις ενώσεις προµηθευτών που δραστηριοποιούνται εντός του 

∆ήµου µας…. Λόγω του µεγέθους του ∆ήµου µια µέση απόσταση από το αµαξοστάσιο 

µέχρι ενός πρατηρίου καυσίµου στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου είναι της τάξης των 6 

χλµ.». Κατά όµοιο τρόπο, στη συνέχεια, στη σχετική διακήρυξη  αναφέρεται ότι «Στο 

διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και 

κοινοπραξίες (ενώσεις) προµηθευτών που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών 

ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου.»  

Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση του ως άνω γεωγραφικού προσδιορισµού 

συνιστά τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, η οποία δεν εµπίπτει στην κατηγορία 

των διευκρινήσεων. 

Ως εκ τούτου και επειδή αναµφίβολα ο επιδιωκόµενος σκοπός είναι η 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης, άρτιας και ταχείας εκτέλεσης της σύµβασης µε 

εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων και παραγωγικού χρόνου, η άποψη της ∆/νσης µας 

αναφορικά µε το αίτηµα της υποψήφιας συµµετέχουσας εταιρείας που µας αποστείλατε 

είναι αρνητική, καθότι η αποδοχή του αιτήµατος θα παραβίαζε τους όρους διακήρυξης 

του διαγωνισµού και η εν λόγω εταιρεία θα πρέπει, κατά την άποψη µας, να µην γίνει 

δεκτή στο διαγωνισµό.» 

Επιπροσθέτως στο άρθρο 7.2, παράγραφο 4, της µε αρ. πρωτ. 15491/05-04-

2016 ∆ιακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού αναφέρεται : «Αναφορικά µε την προµήθεια 

των καυσίµων κίνησης, λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 4608/2014 απόφαση του 

Τµήµατος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται  αναγκαία η θέσπιση γεωγραφικού 



περιορισµού εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου ως προς την 

επαγγελµατική δραστηριοποίηση των δικαιούµενων συµµετοχής στο διαγωνισµό….» 

 
 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθίσταται σαφές από τη διακήρυξη ότι η 
επαγγελµατική δραστηριοποίηση των δικαιούχων συµµετοχής στον εν λόγω διαγωνισµό 
πρέπει να είναι εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
2) Επί των διευκρινήσεων της εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης µε το από 
22/04/2016 έγγραφό της αναφέρει: 

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, το οποίο κοινοποιήσατε 

ηλεκτρονικά στη ∆/νση µας και αφορά αίτηµα παροχής διευκρινήσεων υποψήφιας 

συµµετέχουσας εταιρείας στον ανοιχτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την 

ως άνω προµήθεια, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1) Στο άρθρο 1 ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, η προδιαγραφή δεν αναγράφει APE CF, όπως 

αναφέρεται στο αίτηµα, ούτε API CP, αλλά αναγράφει API CF-4/CP,  δηλ. ένα διευρυµένο 

γενικό κωδικό, ο οποίος εµπεριέχει και το CF και το CP, ώστε να διευκολύνονται οι 

ενδιαφερόµενες εταιρείες και καλύπτει λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων και 

βενζινοκινητήρων SAE 20W-50. Επιπλέον,  στην περιγραφή του υλικού δίνονται και 

βοηθητικά στοιχεία των κινητήρων στους οποίους θα χρησιµοποιηθεί, ήτοι  VOLVO VDS 

, MAN 271 MTU TYPE I προς περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων στην 

επιλογή του λιπαντικού. 

2) Στο άρθρο 2 ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, οι προδιαγραφές που αναγράφονται αφορούν 

λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W-40 και όχι πετρελαιοκινητήρων, όπως αναφέρεται 

στο αίτηµα. 

3) Οµοίως ως άνω, η προδιαγραφή της µελέτης είναι η API CF-4/CP, ένας 

διευρυµένος γενικός κωδικός, ο οποίος εµπεριέχει και το CF και το CP, ώστε να 

διευκολύνονται οι ενδιαφερόµενες εταιρείες. 

4) Στο άρθρο 4 ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, η βασική προδιαγραφή είναι  API: TA/TB και 

αφορά λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων ΜΙΞ που χρησιµοποιούνται για εργαλεία 



π.χ. αλυσοπρίονα κλπ. Για το λόγο αυτό και λόγω του εύρους των εργαλείων δίνονται και 

επιπλέον προδιαγραφές, όπως  JASO FB και ISO - L-EG B για την διευκόλυνση των 

ενδιαφεροµένων στην επιλογή του λιπαντικού. 

5) Στο άρθρο 5 ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, οι βασικές προδιαγραφές είναι  ACEA E3 , E4, 

API CF και αφορούν λιπαντικό SAE 10W40 κινητήρων αερίου EURO4, οι οποίοι είναι 

ενδεικτικού τύπου MB SHEET Z226.9., δηλαδή το στοιχείο MB SHEET Z226.9 

περιγράφει τύπο κινητήρα της Mercedes Benz, στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί το 

λιπαντικό ώστε να διευκολύνονται οι ενδιαφερόµενες εταιρείες. 

6) Στο άρθρο 11 ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, οι προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια 

αντιψυκτικού (παραφλού). Επισηµαίνεται ότι η λέξη «παραφλού» που βρίσκεται στην 

παρένθεση δεν δεσµεύει τον προµηθευτή και χρησιµοποιείται µόνο ως ένδειξη 

προκειµένου να γίνει κατανοητή η χρήση του εν λόγω υλικού, το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί σε οχήµατα-κινητήρες, όπως FORD M2C 134D, DENISON VICKERS 

CATERPILLAR TO-2, δηλ. γίνεται ενδεικτική αναφορά σε τύπους οχηµάτων- κινητήρων, 

όχι απαραίτητα δεσµευτικών για τις ενδιαφερόµενες εταιρείες. Ωστόσο, έπειτα από το 

ερώτηµά σας, συµπληρώνουµε τις ενδεικτικές  προδιαγραφές για το εν λόγω υλικό ως 

εξής: SAE J1034, ASTM D3306/D4985, BS 6580:2010, ANFOR NF R15-601, CUNA NC 

956-16 UNE 26361-88, FFV HELF R443.  

7) Τέλος, οι συσκευασίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και µπορείτε να 

προµηθεύσετε προϊόντα µε µικρή διαφοροποίηση, δηλ. χωρίς µεγάλη απόκλιση ανάλογα 

µε την εταιρεία (π.χ. άρθρο 21ο ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, για τη φλατζόκολλα σιλικόνης σε δοχείο 100 

ml, υπάρχει η δυνατότητα για 200 ml ή στο άρθρο 15ο ΟΜΑ∆ΑΣ ∆, για την προµήθεια 

ηλεκτρολυτών για µπαταρία σε δοχείο 25-30 λτ., υπάρχει η δυνατότητα για δοχείο 10-20 

λτ.).» 

  
 

  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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